
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/14 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXXII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 7 kwietnia 2014 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,45. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciel  MMS Studio. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 

rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, 

poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki  w Chełmży ul. Bydgoska 7. 



9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem 

Toruńskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa chodnika przy ulicy Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dł. 154 mb i szer. 

1,50 mb”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 

nieruchomości. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2014 roku. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

systemowego pn. „EU – geniusz i szkoła bez tajemnic” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania 

na terenie gminy miasta Chełmży. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 1 w Chełmży imienia 

bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży w 

Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego. 

19. Interpelacje.  

20. Odpowiedzi na interpelacje. 

21. Wnioski i zapytania. 

22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

23. Oświadczenia. 

24. Komunikaty. 

25. Zamknięcie sesji.          

 

 



 

Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan 

ustawowy 15 radnych, obecnych było 11. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 10, wstrz. 1. 

      c)   Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 za. 

      d)   Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 11 za. 

 

Ad. pkt 2   

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 47-51 

W informacji z Pana pracy znajduje się kilka punktów poświęconych problematyce 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Spotkania te odbyły się kolejno w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej, Toruniu. 

Prosiłbym o przybliżenie tematyki tych spotkań, co wybiegając w przyszłość pozwoli nam na 

podjęcie decyzji w sprawie ZIT-ów przy rozpatrywaniu stosownej uchwały określonej w 

punkcie 18 porządku obrad.   Tak skrótowo. Nie  chodzi o to, aby każdy punkt omawiać 

obszernie ale tylko nam przybliżyć tą tematykę. 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 44 

„Podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży na 

sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie 

mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z 

terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie 

awarii w mieszkaniowym zasobie gminy  w okresie od dnia 17 marca 2014 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r. Wartość zamówienia  na wszystkie prace w ciągu obowiązywania umowy 

ustalona została do kwoty 2.280.000,00 zł brutto”. 



Czy w umowie zawarto klauzulę  dotyczącą gwarancji na wykonywane prace remontowe, 

jeżeli tak to jakiego zakresu dotyczy, jaki jest długi okres tejże gwarancji. 

I pytanie, które nie wiąże się z tą informacją ale ono jak gdyby wyniknęło na bieżąco dzisiaj. 

Z tego względu, że nie będę mógł uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej od godziny 13,00  to 

chciałbym zadać to pytanie już teraz. Mianowicie trwają prace konserwatorskie wc przy 

Bulwarze. Jaka firma to wykonuje ? Czy jest jakiś nadzór nad tą firmą ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 3 

„Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe”. 

Kto wchodzi w skład komisji ? 

Pkt 4 

„Ustalenie na rok 2014 maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tytułu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze”. 

Jaka to kwota ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 4  

Ilu nauczycieli złożyło akces do dalszego doskonalenia zawodowego ?   

Pkt 44 

Czy obecna  umowa obejmuje taki sam zakres sprawowania zarządu jaki zawierała 

poprzednia umowa ? Czy są jakieś zmiany w obecnej umowie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Okres między sesjami jest długi. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że to jest wszystko co w 

tym czasie robię, bo czułbym się źle. Staramy się wybierać najważniejsze rzeczy ale czasem 

coś nam umknie. Zresztą tutaj powtarzają się historie, które potem toczą się na komisjach 

rady.    

Ad. pkt 3 

W komisji konkursowej jest pracownik urzędu Pan Dzielski, przedstawiciele organizacji 

będących beneficjentami środków. W tym roku był Pan Seroczyński z Towarzystwa 

Przyjaciół Chełmży  i Pan Wiśniewski z Legii Chełmża. Z radnych był Pan Arkadiusz 

Szwugier i Pan Jarosław Malczyński. 

Przy czym wyłączamy szefów tych stowarzyszeń w momencie kiedy dotacja dotyczy 

bezpośrednio ich stowarzyszenia.  

Ad. pkt 4 



  

To jest 1% funduszu płac nauczycieli. My tej kwoty nigdy w całości nie konsumujemy. Ja w 

tej chwili nie potrafię powiedzieć jaka to jest kwota. Pamiętam, że kiedyś to była kwota rzędu 

20-30 tys. zł. My tę kwotę i tak ograniczamy. Chociaż dziś nie ma potrzeby ograniczania , bo 

ci nauczyciele, którzy chcą się doskonalić mieszczą się w tej kwocie. Bezpośrednio wykazy 

tych nauczycieli to prowadzą już dyrektorzy szkół. Rzadko się zdarzają sytuacje, żebyśmy 

odmawiali z powodu braku pieniędzy. Na ogół jest odwrotnie. Ten funduszu płac jest na tyle 

duży, czyli ten  obligatoryjny odpis w sumie nie jest w całości skonsumowany. 

Ad. pkt 44 

Nie powiem na ile lat jest gwarancja ale jest na pewno, bo musi być. Musimy zajrzeć do 

umowy i uszczegółowię to na piśmie. Jeżeli nawet nie byłoby klauzuli dotyczącej gwarancji 

to ona i tak wynika wprost z ustawy o gwarancji i z kodeksu cywilnego. Nie widzę tutaj w 

ogóle problemu. Rzeczy nie uregulowane umową są uregulowane kodeksem cywilnym. 

Natomiast w szczegółach sprawdzę i przekażę.  

Było też pytanie o prace konserwatorskie. Ja się przyznam, że nie wiem o takich pracach. Co 

się kryje pod tym pojęciem ? Wc to nie są prace konserwatorskie ale normalne prace, które 

wykonuje Aldom, bo ta firma ma nadzór nad tymi obiektami. Wiem, że walczyli z drzwiami, 

z zamkiem, z opisem, że  jest monitorowane. Niestety akurat ta ubikacja jest notorycznie 

niszczona, dewastowana. Jakość wykonywanych robot to zupełnie inna sprawa. Można by w 

szczegółach odnieść się do tego i zapytać. Natomiast dla nas najistotniejsze jest to, aby to 

było miejsce o właściwym standardzie sanitarnym, aby spełniało warunki techniczne. 

Niestety bardzo często są tam uszkodzone drzwi. Notorycznie wykręcane jest oświetlenie. Z 

tym na bieżąco walczymy. Nowy wykonawca tego zadania podjął działania, które być może 

ograniczą dewastację.  

Zakres umowy z ZGM najprawdopodobniej jest ten sam. Natomiast umowa w swojej treści 

nie jest taka sama. Ma pewne zmiany. Te zmiany, które pamiętam to na pewno dotyczą zmian 

w sposobie rozliczania za utrzymanie terenów niezabudowanych i terenów zielonych. Do tej 

pory było to rozliczane według godzin wykonanych tam prac, w tym utrzymanie zimowe. 

Dziś jest to określone ryczałtem. Wprowadzono nowum z umowie czyli uzależnienie 

przychodów za zarządzanie  od skuteczności egzekucji  finansowej czyli mówiąc krótko od 

skuteczności ściągania czynszów mieszkaniowych. Sam zakres to kwestia otwarta. W czasie 

trwania umowy to się zmienia, bo sprzedajemy mieszkania, które nie są w naszej powierzchni 

itd.   Przedstawione przeze mnie zmiany zostały świadomie wniesione, żeby efektywność tej 

pracy była lepsza.         



Ad. Pkt 47-51 

Tych spotkań to było więcej, niż tu podano. Od momentu kiedy została podjęta decyzja, kiedy 

w umowie między Rządem a Komisją Europejską pojawiły się Miejskie Obszary 

Funkcjonalne na terenie Polski i pojawił się Miejski Obszar Funkcjonalny z instytucją, która 

kreuje całą aktywność inwestycyjną, finansową związaną z unią, Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne. W umowie partnerstwa był zapis, że na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego istnieje jeden ZIT oparty na dwóch miastach rdzeniowych Toruń i Bydgoszcz. 

Wiąże się to z kwotą przeznaczoną na perspektywę 2014-2020 na tak zwaną politykę 

terytorialną, która wynosi około 438 mln euro. Mówię o naszym województwie. Z tego 153,8 

mln euro jest przeznaczone na bydgosko-toruński MOF. MOF był z sugestii Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego a decyzją do dzisiaj jeszcze nie określoną zarządu województwa. 

Granice według delimitacji  prof. Śleszyńskiego  z tymi wszystkimi niedomówieniami, o 

których Państwo wiecie, czyli Czernikowo w naszym powiecie, miasto i gmina Chełmża poza 

tym obszarem funkcjonalnym. Kowalewo spoza powiatu w tym. Potem pojawiły się dyskusje 

dot.  powiatu bydgoskiego czyli Nakła i Szubina. A u nas Aleksandrowa Kujawskiego miasta 

i gminy oraz Ciechocinka. Od samego początku odbywa się wielka przepychanka już  nie tyle 

kto będzie należał do obszaru terytorialnego i kto będzie tworzył ZIT ale czy razem czy 

osobo. Mam na myśli Bydgoszcz i Toruń. I tu z całą stanowczością stwierdzam, że właściwie 

Toruń szedł cały czas z wyciągniętą ręką do tego co było w umowie partnerskiej. W zasadzie 

się nakreślało, że tu powinien być jeden obszar terytorialny i jedna instytucja zwana ZIT. Do 

końca Bydgoszcz nie akceptowała takiego stanu rzeczy i walczyła żeby powstały dwa ZIT-y, 

a więc jeden dla Bydgoszczy i drugi dla Torunia. Wszystkie te spotkania miały w zasadzie 

dwa wymiary. Dotyczyły dyskusji razem czy osobno. Tak dosłownie było.  Drugi tor to 

techniczna rozmowa na takiej zasadzie jakbyśmy w tym ZIT-ie byli. Tu organizatorem był 

Toruń. Przygotowaliśmy projekty, dokumentacje koncepcyjne. Przygotowywaliśmy się do 

strategii tego obszaru funkcjonalnego, bo to musi być opracowane. Sprawa toczyła się 

praktycznie do ubiegłego tygodnia, do momentu kiedy się okazało, że jedyną szansą na 

jakiekolwiek rozstrzygnięcia, kiedy marszałek sejmiku i zarząd województwa przejął 

inicjatywę widząc, że tu nie dojdzie do porozumienia, bez powołania do życia ZIT-u zaczął 

rozmawiać o projektach, które ewentualnie w ramach ZIT-u mogą być realizowane. Doszło 

do spotkania z panią wicepremier Bieńkowską. Na spotkaniu była obecna przewodnicząca 

sejmiku pani Jakuta, prezydent Bruski, prezydent Zalewski i marszałek. Na spotkaniu 

ustalono, że zostaje jeden MOF, czyli jeden ZIT bydgosko-toruński. Przewodnictwo w tym 

ZIT-ie i siedziba będzie w Bydgoszczy. Tak jak Bydgoszcz chciała. Ustalono sposób 



głosowania. Myślę, że jest przejrzysty i dosyć jednoznaczny. Bydgoszcz chciała, że w 

przypadku dwóch MOF-ów pieniądze należy dzielić według liczby ludności. Ustalono, że tak 

nie będzie . Będą dzielone według zadań. Dla nas bardzo ważna decyzja, bo podkreślono na 

tym spotkaniu, że ZIT tworzą dwa miasta Bydgoszcz i Toruń, powiat bydgoski z Nakłem i 

Szubinem, powiat toruński z miastem i gminą Chełmża, Czernikowem. Stanęło na tym, że 

należy podpisać porozumienie między tymi podmiotami i stworzyć związek, który nazywa się 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Do piątku jeszcze nic nie było wiadomo, bo odbywała 

się sesja Rady Miasta Bydgoszcz, gdzie jeszcze toczono dyskusję czy  to nie jest naruszenie 

samorządności. Z tego co dziś prasa donosi to jednym głosem ustalono, że jutro w 

Ostromecku zostanie podpisane porozumienie z udziałem wszystkich akcjonariuszy. Na 28 

radnych „za” było 14, „przeciw” 13 i jeden radny się wstrzymał. Stąd ta uchwała i 

przyspieszenie sesji. My właściwie mamy uchwałę podjętą wcześniej prawie identyczną, bo 

ona różni się tylko tym, że pojawiają się w tym ZIT-ie instytucje, które były ale nie w 

uchwale, to jest powiat toruński i bydgoski. Jak dzisiaj podejmiecie tą uchwałę to ona będzie 

dla mnie delegacją do podpisania porozumienia jutro w Ostromecku. Cały czas 

uczestniczymy w konstruowaniu strategii dla MOF-u, która będzie podstawą dla realizacji 

czegokolwiek w ramach tych 154 mln euro. My cały czas uczestniczymy w programowaniu w 

ramach części toruńskiej, bo nam jest siłą rzeczy łatwiej i te związki są inne. Nie 

przeceniałbym szans dla naszej gminy jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Jest to 

klasyczna polityka miejska. Chodzi o dynamiczny rozwój dużych miast a nas przede 

wszystkim dobre skomunikowanie z nimi. Przy czym przez komunikację nie można rozumieć 

tylko dróg i sieci połączeń. Wszystko to co się wiąże z częścią informatyczną, kulturą i z 

wszystkimi praktycznie dziedzinami życia. Oczywiście liczymy na to, że będą zadania takie, 

że będą nas łączyć  w jakiś sposób jeżeli nie komunikacyjnie to przynajmniej tematycznie. 

My taki ZIT z Toruniem tworzymy od dawna chociażby przez wspólną rurę kanalizacyjną. To 

są klasyczne rzeczy, które łączą i poszerzają aglomerację.  

Radny Franciszek Kuczka 

W zasadzie stwierdził Pan, że dostęp do środków unijnych będzie znacznie trudniejszy niż w 

poprzednim okresie. A realizację zadań, które Chełmża posiada nie będzie tak łatwo  

zrealizować. Część mieszkańców Chełmży sądzi, że środki unijne są  i tylko wyciągnąć po 

nie rękę i te pieniądze już są do otrzymania. Czy zgadza się Pan z tym co powiedziałem ?             

Pan Jerzy Czerwiński 

To bardzo dobre pytanie. Ja mówiłem o  samym MOF-ie i to jest inna pula środków 

oczywiście mieszczących się w tych 2 mld euro, które będą na nasze województwo 



przeznaczone w nowej perspektywie. Te pieniądze na ZIT-y, MOF-y są w tym samym 

miejscu. Pytanie jest rzeczowe. Nigdy pieniądze unijne nie były proste. Nawet okres po 

wejściu do unii 2004-2006 nie był wcale łatwym okresem. Były konkursy, trzeba było być 

bardzo dobrze przygotowanym. Na ogół tych pieniędzy to była 1/10 zapotrzebowania. Okres 

ten, który mija 2007-2013 był również niełatwym okresem. My mieliśmy to szczęście, że 

właściwie wszędzie tam gdzie konkursy były lub były alokacje, te pieniądze udało nam się 

dostać. A naprawdę wymagało to profesjonalnego przygotowania. Mógłbym wykazać ile 

gmin w różnych miejscach tych pieniędzy z różnych powodów nie dostało ale nie o to chodzi. 

Słusznie Pan radny mówi o perspektywie 2014-2020. Jest to ostatnia perspektywa finansowa 

gdzie mamy bardzo duże pieniądze w części materialnej. Niestety jest bardzo duża część 

(chyba 27% w tych 2 mld euro) środków miękkich. Jak umiejętnie łączyć zadania typowo 

materialne twarde z tym aby uzyskać efekt, który się przełoży na konsumpcję pieniędzy 

miękkich. A więc absolutnie nie związanych z zakupem inwestycyjnym np. drogi. Po drugie 

dominować będzie w środkach unijnych pojęcie innowacyjności. Co też nie jest proste, bo 

chcąc zrobić takie proste rzeczy jak drogi trzeba będzie najpierw zbudować zadanie 

zawierające wszystkie elementy innowacyjności, łączenia praktyki z nauką itd. Także tych 

pieniędzy jest dużo ale będzie o nie jeszcze trudniej niż było. Podawałem państwu taki 

przykład, że kiedy myśleliśmy o ulicy w mieście  to się okazało, że nie ma szans, oczywiście 

na obecnym etapie. Jeżeli nie połączy się tego z innym zadaniem. Trzeba tak sprytnie to 

istotne zadanie skonstruować, które na przykład będzie się nazywało rewitalizacja obiektu 

poszpitalnego (ja w tej chwili zmyślam, więc proszę mnie z tego nie rozliczać), żeby na 

przykład skonstruować drogi do tego obiektu. Trzeba będzie wymyśleć zajęcia  w szkole, 

żeby zrobić pod to boisko szkolne. Także te rzeczy są naprawdę trudne. Znakomita część 

środków będzie rozdawana w konkursach i o te środki będzie bardzo trudno. A po drugie w 

tej perspektywie unijnej bardzo głośno się mówi o rozwiązaniach strategicznych.  Duże drogi, 

duża komunikacja, rozwój dużych miast i oczywiście jakiś sektor rozliczy, który i tak czuje 

się niedowartościowany. Jak się uwzględni to co jest tam wypłacane a więc renty strukturalne, 

dopłaty to nie są wcale takie duże. Przed nami trudny okres. Wyobrażenie, że można napisać 

wniosek i dostać pieniadze, bo chce się coś postawić jest nieporozumieniem. Nie ma takiej 

opcji i takich pieniędzy w ogóle nie będzie. Liczymy na pewną ulgę w udziale własnym. 

Udział własny w środkach unijnych, które mamy za sobą był co najmniej około 40%. Takie 

były montaże finansowe. Przy czym  niektóre województwa miały 85% na 15%. Wtedy 

zrobiono więcej ale finansowo gminy po prostu zmęczono. Te gminy chcąc inwestować 

musiały mieć po drugiej stronie pieniądze.  



Może niewiele szczegółów wymieniłem ale będą to naprawdę trudne pieniądze do przejęcia.   

Przy MOF-ach to trochę inaczej się odbywa. Liczę na to, że będą pieniądze w ramach 

innowacyjności, którą będziemy mogli skierować bezpośrednio do mieszkańców.  Jak np. 

solary. I tu też trzeba będzie znaleźć sprytny sposób, żeby to połączyć i znaleźć grupy ludzi a 

my byśmy byli pewną formą pośrednika. Potem oczywiście odpowiedzialnego za realizację. 

Długi temat, nie chciałbym zanudzać. Nie jest to sytuacja prosta. My RPO uczymy się. Teraz 

będzie 3 wersja. Czyli tego co będzie schematem wydawania pieniędzy  w okresie 2014-2020. 

Stopień skomplikowania nie maleje  a wręcz rośnie. Tylko się pocieszam, bo pamiętam tamte 

RPO. Nie było tak trudne jak nam się jawiło. A potem wszystko nam się jakoś ułożyło. 

Chociaż tutaj łączenie środków z EFS-u i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

pewno nie będzie zadaniem łatwym. Ta efektywność może być zupełnie inaczej rozliczana i 

tu może być problem.                

Radny Grzegorz Sosnowski 

Wspomniał Pan o zarysie geograficznym w I wersji z pominięciem  miasta Chełmża i gminy 

Czernikowo oraz gminy Chełmża. A w zamian za to miało być Kowalewo. Czy w tej nowej 

wersji pominięto Kowalewo i gminy dawnego województwa włocławskiego czyli miasta i 

gminy Aleksandrów i Ciechocinka ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

To nie tak. Kowalewo nigdy nie było w zamian. Od samego początku było w delimitacji prof. 

Śleszyńskiego, która posłużyła za koncepcję podziału Polski na obszary funkcjonalne. Były 

dwa powiaty  toruński i bydgoski, dwa miasta rdzeniowe i Kowalewo. Nie było 3 naszych 

gmin czyli gm. Czernikowo, miasto i gm. Chełmża. Natomiast Aleksandrów Kujawski, 

Ciechocinek pojawił się trochę z inicjatywy Pana prezydenta Zalewskiego i tych gmin. 

Ostatnio nawet mówiło się o Unisławiu. Dzisiejszy kształt jest taki jak prof. Śleszyński 

zdelimitował ten obszar, czyli wydzielił z uznaniem Czernikowa, miasta i gminy Chełmża. 

Kowalewo było i jest w tym układzie nadal.     

 

Ad. pkt 3 

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2014 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 



Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/231/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/232/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie 

zadań inwestycyjnych 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 



Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/233/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta 

Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/234/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności 

opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 



Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/235/14 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Ośrodka Sportu i Turystyki  w Chełmży ul. Bydgoska 7 

 

Pan Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/236/14 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki   

w Chełmży ul. Bydgoska 7 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z 

Powiatem Toruńskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Chełmińskie Przedmieście w roku 

2014- o dł. 154 mb i szer. 1,50 mb” 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 



Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/237/14 

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy 

ulicy Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dł. 154 mb i szer. 1,50 mb” 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/238/14 

wyrażenia przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. 

Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 

Chełmży  



Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Rozdział II punkt 3. Wysokości miesięcznego stypendium przyznawana każdego roku 

szkolnego uzależniona będzie od wielkości dotacji celowej przyznawanej gminie. A ta 

wysokości dotacji celowej od czego jest uzależniona ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Wartość tej pomocy nie może przekroczyć dwóch zasiłków rodzinnych. I teraz w zależności 

od tego jakie są środki z budżetu my to dzielimy przez ilość kwalifikujących się na pomoc 

materialną i jeżeli te środki są duże to dajemy maksymalną wysokość. Jeżeli nie to 

odpowiednio ta kwota się zmniejsza. Na ogół jest pod dwa zasiłki. Były okresy, że były 

dosłownie dwa. Były również sytuacje, że było ich mniej ale nigdy nie mniej niż jeden 

zasiłek.       

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/239/14 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

obciążenie nieruchomości 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 



Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/240/14 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2014 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czytając program  w rozdz.III pkt 4 czytamy „prowadzenie mechanizmów finansowych w 

ramach opłaty od posiadania psa zachęcających właścicieli zwierząt do sterylizacji i kastracji 

np. poprzez obniżenie wysokości opłaty”. Do tej pory na wysokość opłaty rocznej za 

posiadanie psa wpływał termin płatności. Jeżeli opłatę uiszczono do końca marca to była ona  

obniżona do 50%. Podobnie jeżeli ktoś zaopiekował się pieskiem ze schroniska. Rozumiem, 

że w przyszłorocznej uchwale dot. opłaty za psa będzie  uwzględnione również obniżenie 

opłaty w przypadku  gdy ten pies będzie podlegał kastracji.  Chciałam się tylko upewnić czy 

to będzie wzięte pod uwagę.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dokładnie taki jest zamiar. Ten zapis jest wytyczną do uchwały, która wiązałaby się z 

opłatami za posiadanie psów. Natomiast taką próbę kiedyś podjęliśmy. Wiązała się ona z 

czipowaniem psów. Nie było chętnych. Na ile to będzie skuteczne ? Tym bardziej, że jest 

problem psów również. Czasem większość tych psów jest z zewnątrz. One wędrują. Być 

może tego typu działanie mogłoby wpłynąć, aby populacja wałęsających psów się 

zmniejszyła. Trudno powiedzieć co da połączenie tego co jest tu w programie i tego co 

pojawiłoby się w uchwale o opłacie. Chcemy poprawić komfort życia tych psów.  A przecież 

wpłynie to na ograniczanie ilości psów dziko żyjących na to wpłynie.       

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 



Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/241/14 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2014 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu systemowego pn. „EU – geniusz i szkoła bez tajemnic” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Na jaki okres czasu ? Czy to jest roczny, dwuletni, trzyletni ? Jeżeli to jest termin krótki to 

czy będzie go można powielić ? Skorzystanie z korepetycji przez rok to byłoby krótko.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Projekt obejmuje cały rok szkolny przyszły. Ewentualne powielenie będzie możliwe, bo 

będzie sporo pieniędzy z EFS-u. Prawdopodobnie będzie on wtedy się inaczej nazywał 

generalnie realizując to samo. Doprecyzuję jeszcze tą odpowiedź. Już w tej chwili wiem, że 

wybrano koordynatorów. Między innym takim koordynatorem jest dyrektor naszego 

gimnazjum. Realizują to nauczyciele, którzy składają swoje oferty do realizacji programu. 

Wolelibyśmy, żeby robili to nasi nauczyciele ale może się zdarzyć, że tak nie będzie. Bądźmy 

jednak dobrej myśli.    

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/242/14 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. „EU – 

geniusz i szkoła bez tajemnic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 



Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15  

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów 

głosowania na terenie gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/243/14 

w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy miasta 

Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/244/14 



w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17  

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 1 w 

Chełmży imienia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/245/14 

w sprawie nadania Gimnazjum nr 1 w Chełmży imienia 

bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18  

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży 

w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 



UCHWAŁA NR XXXII/246/14 

w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach 

Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 19  

Interpelacje 

Interpelacji nie złożono. 

  

Ad. pkt 20  

Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z tym, iż nie zgłoszono interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 21 

       Wnioski i zapytania  

Radny Janusz Mikołajczyk 

1/ Na posiedzeniu komisji rewizyjnej poruszyłem sprawę remontu chodnika łączącego ulicę 

Kościuszki i Toruńską. Czy podjęto jakieś działania w tym zakresie ?  

2/ Czy już wiadomo kiedy ruszy budowa chodnika na ulicy Kościuszki od ulicy Plażowej do  

Słonecznej ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

We wrześniu ubiegłego roku składałam wniosek, aby wystosować pismo do właściciela 

budynku przy ulicy Tumskiej, chodzi mi o budynek, w którym kiedyś mieszkały siostry 

zakonne, aby zabezpieczyć okna od strony zewnętrznej. Potłuczone szkło niebezpiecznie 

wystawało z ram okiennych. Otrzymałam pisemną, obszerną odpowiedź. Inspektor nadzoru 

budowlanego nałożył na inwestora czyli Pomorskie Hotele obowiązek wykonania do dnia 30 

września 2013 roku  robót budowlanych w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z 

prawem. Z ustnej informacji od pracownika nadzoru budowlanego wynika, że inwestor 

dokonał odwołania od tej decyzji. Czy na chwilę obecną ma Pan jakąś informację od 

właścicieli ? Jaki jest zamiar w stosunku do tego budynku ?  Czy będą postępowały nadal 

prace remontowe ? Z obserwacji wynika, że do dnia dzisiejszego nic tam się nie dzieje. I 

nadal potłuczone szkło z tych ram okiennych wystaje. 



Radny Grzegorz Sosnowski 

Mamy już kwiecień. Czy jest możliwe pierwsze podsumowanie I etapu akcji zima ? Czy 

sprawdziła się w naszych warunkach zmiana opłat za odśnieżanie miasta, którą podjęliśmy ? 

 

Ad. pkt 22 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/Naprawa chodnika. Wniosek został przekazany do wykonawcy napraw bieżących. W 

najlepszym okresie będzie to robione. Będziemy podcinać korzenie. Te miejsca zostały 

zlokalizowane i wiemy co jest i to będzie robione. 

2/Budowa chodnika na ulicy Kościuszki. To sprawa większej liczby zadań. Chcemy w jednej 

dokumentacji umieścić drogi na osiedlu tak zwanym pisarskim, chodnik na ulicy Kościuszki, 

chodnik na Rynku Garncarskim. Następnym etapem będzie pozwolenie na budowę. Tam jest 

nie małe przedsięwzięcie. Ulica Kopernika będzie w ramach naprawy. Tam jest dokumentacja 

ale wiąże się z przebudową całej drogi. Sam chodnik jest typową naprawą uszkodzonych 

nawierzchni chodnika. To nie jest łatwe przedsięwzięcie, bo lokalizujemy drzewa. Dzisiaj 

projektant musi opracować co będzie wycinane a co nie. W każdym razie jedną z pierwszych 

czynności po otrzymaniu pozwolenia na budowę będzie realizacja tego zadania. 

3/Deklaracji na temat klasztorku to ja już słyszałem wiele. Po obiegu dokumentacji mogę 

stwierdzić, że ostatnio był brany wypis i wyrys. Podobno pod dokumentację na mieszkania  w 

tym budynku ale ja tego pewny nie jestem. O wypis i wyrys może poprosić każda osoba 

mająca interes prawny. Może on służyć różnym celom. Dzisiaj rozmawiałem z tymi osobami 

ale dzieje się to bardzo często. Ich obiecanki trwają dłużej. Co do działania inspektora 

nadzoru budowlanego to jesteśmy w stałym kontakcie. Między innymi dzięki złożonemu 

wnioskowi pojawiło się tam to zadaszenie. Inspektor nadzoru w ogóle nam proponował 

zamknięcie ruchu na Tumskiej. Udało nam się oddać do użytku bardzo ładną ulicę i 

niezwykle ważną w komunikacji. Proszę sobie wyobrazić dezorganizację ruchu gdyby ulica 

Tumska była zamknięta. Natomiast w szczegółach nie jestem w stanie nic powiedzieć. My 

przekazaliśmy wniosek radnej. Dobrą reakcją było zadaszenie. Dzieją się tam rzeczy, które 

powodują, że ten budynek cały czas niszczeje. Rzadziej wierzymy w to, że uda nam się go 

odbudować. Zadanie kompetencyjne przepisane jest inspektorowi nadzoru budowlanego. Oni 

rzeczywiście się odwoływali. Ja na ten moment nie mam informacji jakie było rozstrzygnięcie 

tego odwołania.  



4/ Podsumowanie akcji zima. Myślę, że to w tym roku szczególnie dało o sobie znać. Gdyby 

założyć, że w tej „niezimie” grudzień, styczeń, luty i marzec byłby ryczałt to musielibyśmy 

wydać minimum 50 tys. zł więcej. A my zimę zamknęliśmy kwotą 63 tys. zł. Zakładam, że 

już padać nie będzie. Na te trudności z dochodami nie ukrywam, że to dobra rzecz.  

Oczywiście mamy zabezpieczenie na grudzień. Tutaj był akurat ten rok szczególnie 

niekorzystny dla firmy jak nie ma ryczałtu. Gdyby była zima  to w jakiś sposób można ten 

ryczałt odrobić. Odrobić w sensie efektywności pracy. W momencie jak nie ma zimy to 

ryczałt jest korzystny dla zleceniodawcy. I tutaj jest klasyczny  przykład, że dla nas jest to 

bardzo korzystne rozwiązanie.             

 

Ad. pkt 23  

Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 24 

Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć wszystkim radnym, że do dnia 30 kwietnia b.r. należy złożyć 

oświadczenia majątkowe. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym poruszyć dwie sprawy. Wcześniej Państwo radni rozmawiali ze mną na temat 

spotkania jakie miało miejsce 26 marca. Chciałem wyjaśnić pewną rzecz, która pojawiła się w 

formie plotki.  Dociera do mnie, że burmistrz szuka pieniędzy na pomost. Szukam pieniędzy  

ale nie na pomost. Prace nie są wykonywane ale to wiąże się z tym, że w tej chwili powstaje 

cała konstrukcja. Konstrukcja drewniana powstaje w Danii a w Kielcach spawają konstrukcję 

stalową. Gdzieś tam na koniec kwietnia ma ruszyć montaż. To nie jest tak, że zrobiła się 

piękna pogoda ale kasy nie mamy więc skończyło się na palach. Chcę wyjaśnić 

jednoznacznie, że tak nie jest. Mamy nawet uzgodnione dodatkowe rzeczy. A więc 

wydłużenie balustrady i taras widokowy. Na ten moment nie znam sytuacji, która miałaby 

zakłócić budowę. 

Chciałem na chwilę nawiązać do spotkania w dniu 26 marca z mieszkańcami osiedli, na 

których są drogi nieutwardzone. Byli przedstawiciele ulicy Górnej na prawo, ul. Górnej na 

lewo, osiedla pisarskiego i pensjonatowego. Gruntowe drogi mamy również w obrębie ulicy 



Wyszyńskiego ale w toku dyskusji nie czuło się obecności mieszkańców tego osiedla. Tak jak 

prasa donosiła w sobotę sala mieszczańska rzeczywiście była pełna. Reprezentowaliśmy Radę 

Miasta i urząd burmistrza. Był Pan Przewodniczący Rady, radny Krzysztof Zduński – radny z 

tej części na lewo ul. Górnej i ja. Spotkanie było burzliwe. I wcale mnie to  nie dziwi. Jak 

mogło być inaczej. Dotyczyło budowy dróg i chodników, kanalizacji na tych osiedlach, na 

których jeszcze nie ma i oświetlenia, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla na lewo i 

oczywiście równania dróg gruntowych. To było bardzo dobre spotkanie. Mieliśmy okazję 

wytłumaczyć najistotniejsze rzeczy, pokazać jak to wygląda i wcale nie na takiej zasadzie, że 

my mamy rację. Wiele uwag bardzo cennych padło ze strony mieszkańców i to naprawdę 

rzeczy szczególnie technicznych. Też potrafiliśmy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć, dlaczego 

nie robimy, dlaczego później, dlaczego to tak wychodzi. Oczywiście prasa doniosła nieco 

inaczej niż było jak to prasa. Nie składałem deklaracji o dokumentacji na ulicy Słonecznej. 

Nie ukrywam, że złożyłem pewne deklaracje. Jestem świadom, że trochę wyszedłem przed 

orkiestrę. Do tej pory trochę taki klimat czuję w radzie. A więc trudno, żeby mówić inaczej. 

Moje deklaracje między innymi polegały na tym, że utwardzimy nawierzchnie dróg, 

wybudujemy z kostki i dokończymy osiedle od Górnej na prawą stronę. Chcemy w 

perspektywie 2014-2020 realizować kanalizację po lewej i na pensjonatach. Chcielibyśmy 

wejść  znowu do POiŚ-iu. Złożyłem deklarację, że złożymy dokumentację w tym roku na 

osiedlu pisarskim. Nie zadowala to generalnie mieszkańców ale ja jestem tego świadom. 

Mieliśmy okazję powiedzieć, że na osiedlu Maja zostało bardzo wiele zrobione. Mówi się o 

30-50 latach osiedla. Tak naprawdę to co powstało na tym osiedlu jeżeli chodzi o 

infrastrukturę to sięga 12 lat. Nie ukrywam, że pierwsza kanalizacja jaka  tam była budowana 

była płacona po roku 1998. Pamiętam, że jak przyszedłem do pracy to ta kanalizacja była już 

wybudowana ale jeszcze nie zapłacona. Kiedy mówię o osiedlu na prawo od ulicy Górnej  to 

jest wartość około 2,5 mln zł a wartość kosztorysowa to 3,1 mln zł. Gdyby liczyć na jakieś 

wsparcie a jak nie to ze środków budżetowych można to zrobić.  Mieliśmy też okazję 

porozmawiać o chodniku na ulicy Kościuszki, o jakości równania, o nadzorze podczas 

równania. Niestety nie wszystko zawsze wiemy. Odniosłem się do spotkania z bardzo dużym 

szacunkiem. Naprawdę nie mówię tego przez kurtuazję. Tak było i znakomita część rozmów 

była rzeczowa, konkretna, coś wniosły. Nie wszystkich mogliśmy przekonać faktem, że jak 

jest infrastruktura a jak nawet jej nie ma a podbudowa jest źle zrobiona to równanie przy 

pechu, że na drugi dzień pada, to tylko niepotrzebnie wydajemy pieniądze. Nie ukrywam, że 

już przed świętami, co jest efektem tego spotkania chcemy wrócić do walca. Chcemy w 

ramach bieżącej naprawy dróg zakupić kruszywo. Spotkanie bardzo pouczające i ważne. 



Zapowiadano spotkanie z mieszkańcami ulic na prawo od ulicy Górnej. A okazało się, że tych 

osób było bardzo wiele. Myślę, że deklaracje nie były nieuzasadnione, bo taki jest klimat w 

radzie. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Zresztą ja podkreślałem wielokrotnie rolę rady  w 

decydowaniu o środkach. Zakładam, że mogą być jakieś nowe konkursy. Może nawet 

drogowe jeszcze z perspektywy 2007-2013, bo te pieniądze wracają. Ostatnio mieliśmy takie 

wielkie nadzieje, że pójdą na drogi ale poszły na ścieżki rowerowe.  Sięgają nas również ale 

w niewielkim zakresie. Gdyby takie dogrywki były to my jesteśmy w pełni przygotowani 

dokumentacyjnie. Nawet tę dokumentację ostatnio uzupełnialiśmy o wpusty uliczne i o 

kwestię chodników, żeby w  takim konkursie wystartować. Wtedy oczywiście w czasie by się 

to wszystko przesuwało na korzyść tej sytuacji, a więc byśmy to zadanie zrealizowali. 

Deklarowałem, że w tym roku zrobimy ulicę  Sobieskiego albo Jagiełły. Zakładam, że 

bardziej na Jagiełły, bo ona jest krótsza a środków w budżecie jest mniej. Decyzję 

podejmiemy wspólnie. To właściwie wszystko co było na tym spotkaniu. Ja mogę tylko z 

pełnym szacunkiem się odnieść do tego spotkania. Były emocje ale problem jest ogromny. 

Natomiast poziom tej rozmowy był taki, że wnosił coś dobrego. Tak to traktuję. Oczywiście 

mówię o tym co ja zaznałem od mieszkańców. A o potrzebie przyspieszania i wykonywania 

tych dróg nigdy nie miałem wątpliwości.                       

 

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzenia  mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

 Ad. pkt 25 

Zamknięcie sesji   

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski      

                         Sekretarz obrad : 

            

          Małgorzata Polikowska  


