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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIV/14 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 10 lipca 2014 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka               - Skarbnik Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciel MF 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 -  druk sesyjny nr 259a. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 - druk sesyjny nr 260.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 255. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 256. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto Chełmża – druk 

sesyjny nr 257.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do 
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wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli,  

a także nagród ze specjalnego funduszu – druk sesyjny nr 258. 

     9. Interpelacje.  

     10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski i zapytania. 

     12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

     13. Oświadczenia. 

     14. Komunikaty. 

     15. 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, obecni byli wszyscy radni. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 14, wstrz. 1. 

     c)    Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

      d)   Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

 

Ad. pkt 2   

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 18. „Podpisanie umowy z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych 

INŻDRÓG s.c. W. i K. Łuszyńscy z Grudziądza na zadanie pn. : „ Opracowanie dokumentacji 

projektowej” Część Nr 1 pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

ulic na osiedlu domów jednorodzinnych „Reja” w branży drogowej  oraz  sanitarnej  w  

zakresie dostosowania istniejących wpustów ulicznych do zaprojektowanych dróg w celu 

właściwego odprowadzenia wód deszczowych   z pasa drogowego do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 30.504,00 zł brutto 

wraz z podatkiem VAT. Termin zakończenia w/wym. prac ustalono na dzień 30.09.2014 r. „ 
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Proszę o przybliżenie tematu.  

Radny Jakub Ingram 

Pkt 29. „W dniu 9 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży”. 

Jaki był cel tego spotkania,  co omawiano ? 

Radny Mariusz Kałużny  

Pkt 28. „W dniu 4 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Kurii Diecezjalnej Toruńskiej 

w spotkaniu inaugurującym przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.” 

Proszę, żeby pan Burmistrz powiedział coś więcej na temat tego spotkania. Jaka jest rola 

Chełmży ?   

Radna Irena Szubrych 

Pkt 21. ”Podpisanie umowy z firmą AARSLEFF Sp. z o.o. Warszawy na wykonanie robót 

uzupełniających związanych z realizacją projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących  w granicach administracyjnych 

miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji : etap I – rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej”. Termin zakończenia robót uzupełniających nastąpi do dnia 31.08.2014 r. 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalono na kwotę 134.955,85 zł brutto wraz z 

podatkiem VAT.” 

Jakie to są dodatkowe roboty ? Czy zgodnie z podanym terminem zakończenia pomostu te 

roboty również zostaną zakończone ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 6. „Upoważnienie p. Hanny Maciejewskiej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży do przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny”. 

Ile wydano kart ? Na czym zalety tej karty polegają ? 

Pkt 7. „Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzania przez Straż Miejską kontroli opłat 

targowych, za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz 

opłat za zajęcie pasa drogowego”.  

Jakie są wyniki kontroli ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 23. „Zlecenie firmie Akpol Plus s. c. z Stęszew zakupu i transportu 5 sztuk koszy KACPER 

K-2P z daszkiem za łączną kwotę 1611,30 zł brutto wraz z podatkiem VAT”. 

Za kosze na śmieci rozstawione na terenie miasta odpowiada firma Aldom. Dlaczego zleciła 

to gmina ? 
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Radny Jacek Kałamarski 

Pkt. 19. „Podpisanie umowy z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych 

INŻDRÓG s. c. W. i K. Łuszyńscy z Grudziądza na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej” , Część Nr 2 pod nazwą : „ Opracowanie dokumentacji projektowej w branży 

drogowej na budowę chodnika przy ul. Kościuszki”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi 9.594,00 zł brutto wraz     z podatkiem VAT. Termin zakończenia w/wym. prac 

ustalono na dzień 15.07.2014 r. „. 

Kiedy mógłby rozpocząć się przetarg i roboty budowlane ?  

Radny Mariusz Kałużny 

Pkt 6. 

Czy źródło finansowania jest z budżetu państwa czy spoczywa to wszystko na gminie ? Jakie 

są związane z tym koszty ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6 

Karta została wprowadzona ustawą z 14 czerwca br. Jest to ustawa z inicjatywy Prezydenta 

RP. Dotyczy pewnych preferencji dla rodzin, w których liczba dzieci to minimum 3. Dotyczy 

to również prawnych opiekunów. Wprowadza dożywotnie przywileje dla rodziców i do 

osiągnięcia pełnoletniości lub czasu nauki przywileje dla ich dzieci. Na tym etapie dotyczy 

ona przede wszystkim zniżek wynikających z zadań finansowanych na poziomie 

ministerialnym Dotyczy  m.in. zniżki na intercity, opłat za paszporty itd. My to mamy jako 

zadanie zlecone, a więc realizujemy wydawanie kart. W tym momencie jedynym obciążeniem 

jest wydawanie samych kart. Są to karty zbliżone do kart bankomatowych. Również 

refunduje nam się koszty wydawania tych kart. Nie można mówić o obciążeniu finansowym. 

My to prowadzimy. Właściwie w tej chwili przygotowujemy opracowania na naszej stronie 

internetowej. W sposób komunikatywny będzie można się zapoznać z zasadami, w jaki 

sposób te karty będą wydawane i czego dotyczą. Wniosków o wydanie karty było kilka. 

Zdajemy sobie sprawę, że wraz z upływem czasu tych wniosków będzie coraz więcej. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czy to jest na wniosek rodziny ? Inicjatywa musi wyjść ze strony rodziny ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Oczywiście. To nie my jesteśmy inicjatorem do wydania takiej karty ale rodzina. Stąd nasze 

działania aby na naszej stronie internetowej była pełna informacja, żeby było to kompendium 

wiedzy wynikającej z ustawy.  
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Ad. pkt 7 

Kontrole straży prowadzimy regularnie. One dotyczą  realizacji opłat generalnie przez firmę, 

która to zadanie wykonuje. Sprawdzamy kiedy ten bilet jest sprzedawany, czy za 

odpowiednią powierzchnię. Bardzo często korygujemy pewne tematy, a bardzo często 

upominamy. Kontrole służą między innymi dobremu zorganizowaniu funkcjonowania  

targowiska. W tej chwili między innymi  w wyniku kontroli przymierzamy się do 

wyznaczenia boksów, żeby nie było niedomówień. Ponumerujemy boksy. To jest temat, który 

będzie nas trochę kosztował ale jak ktoś zajmie boks np. nr 5 to będzie wiadomo ile on ma 

metrów. Obecnie zdarzają się dyskusje o opłacie. Z tych kontroli nasuwają się takie wnioski. 

A generalnie sprawdzamy jak są realizowane opłaty. Zdarzały się sytuacje, że w jakimś 

sektorze były źle realizowane. To nie dotyczy tylko targowiska ale wszystkich  miejsc gdzie 

w mieście prowadzony jest poza sklepami handel.  

Radny Franciszek Kuczka 

Co z parkowaniem, zajęciem pasa drogowego ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To właściwie ta sama sytuacja. Dotyczy w tym przypadku osoby obsługującej parking. A 

zajęcie pasa drogowego jest kontrolowane na bieżąco. Chodzi o dwie rzeczy. Tam gdzie jest 

złożony wniosek to sprawdzamy czy jest złożony zgodnie z rzeczywistością. I tam gdzie 

pojawiają się sytuacje, że pas drogowy jest wykorzystywany do celów innych niż ruch 

drogowy i nie ma zgłoszenia. Takie przypadki też są. Nie ma tego dużo. W strefie płatnego 

parkowania nas nie interesuje kwestia pobierania opłat, bo to jest sprawa prowadzącego. Nas 

interesuje wpływ do budżetu. Kontrolujemy całodzienne rozliczenie za opłaty. Tam gdzie nie 

byłoby biletu pojawi się problem. Nie powiem ile tego jest. Jest to na bieżąco korygowane. 

Gdyby  było ewidentne naruszanie tego typu spraw to będzie to naruszenie zasad umowy i 

skutkuje zerwaniem umowy. Takiej sytuacji nigdy nie było.  

Radny Franciszek Kuczka 

Czy w przypadku zajęcia pasa drogowego Straż Miejska sporządza notatkę ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. Najbardziej zależy nam na tych sytuacjach gdzie takie zajęcie pasa nie zostało 

zgłoszone. A takie sytuacje się zdarzają.  

Ad. pkt 18. 

Zgodnie z perspektywicznym planem realizacji budowy dróg  osiedlowych, pewnymi 

ustaleniami, które ja Państwu przedstawiałem, oczywiście w ścisłym powiązaniu z 

możliwościami budżetowymi, jakaś kolejność przy założeniu, że następne rady będą 
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kontynuacją tego co jest, to jest kwestia realizacji w pierwszej kolejności osiedla 3-go Maja. 

A dokładnie strony prawej od ulicy Górnej. A następnie osiedle tzw. pisarskie, a w tym 

również ulica Reja. Oczywiście pierwszym etapem działania jest opracowanie dokumentacji i 

uzyskanie właściwego pozwolenia. I taki plan minimum na ten rok sobie założyliśmy. 

Prawdopodobnie do końca roku będziemy mieli pozwolenia na budowę. Zobaczymy co nam 

się wpisuje w jakieś rozwiązania dotyczące dotacji zewnętrznych. Chociaż z tej wiedzy jaką 

mamy na temat RPO i innych ścieżek finansowych może to być trudne. Będziemy  planować 

również zadania, które wynikają z naszego budżetu. Chcielibyśmy żeby tym kolejnym 

osiedlem  i z powodu wieku i  warunków drogowych było osiedle zwane pisarskim. Stąd ta 

dokumentacja.  

Ad. pkt 21 

Dotyczy generalnie dwóch rzeczy. Informowałem o nich Państwo. To jest kwestia tarasu , a 

więc części wypuszczonej w wodę od lewej strony pomostu. Sugerowaliście Państwo, że jest 

to rozwiązanie uatrakcyjniające pomost. A druga sprawa to w projekcie balustrada w miejscu 

gdzie znajdują się pomosty do cumowania łódek według naszej oceny  była na zbyt dużej 

długości zastąpiona zwykłą liną a nie balustradą. Wydawało nam się, że jest to pewne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. Postanowiliśmy zostawić tylko 2 lub 3 wejścia metrowe  

zabezpieczone liną na pokłady do cumowania. A resztę wydłużyć balustradą. Roboty 

budowlane to jest taras i wydłużenie balustrady. Tam pojawią się również knagi, których nie 

było. To są elementy do cumowania sprzętu pływającego, który będzie dopływał do pomostu.   

Właściwie te rzeczy są już zrealizowane. Balustrady są zbudowane. A sprawa tarasu była 

związana z dodatkowym palowaniem. Stąd te koszty. Taras jest wysunięty na dodatkowych  3 

palach.  

Ad. pkt 23 

Zakup koszy zleciła gmina, ponieważ są to kosze, które umocujemy na pomoście. Wpiszą się 

w przyszłości w kosze, które staną się majątkiem tej firmy. Nie był to teren miasta, który 

można było przewidzieć w przetargu.   

Ad. pkt 28 

Odbyło się już kilka spotkań związanych z Światowymi Dniami Młodzieży. Odbędą się one 

w sierpniu 2016r.  Centrum Światowych Dni Młodzieży to Kraków i prawdopodobnie  w tym 

czasie przyjedzie do Krakowa również Papież.  Kurie diecezjalne podjęły decyzję, że na 

terenie ich diecezji będzie przebywać część młodzieży, która przyjedzie do Polski wcześniej. 

W naszym przypadku to będzie akurat tydzień kiedy obchodzimy Dni Chełmży. Poszczególne 

miasta będą gościły młodzież jeszcze przed główną imprezą w Krakowie. Na terenie naszej 
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kurii ma być kilka lub kilkanaście tysięcy osób. Będą to osoby z całego świata ale większe 

nastawienie jest na wschodnią  część Europy a więc Litwa, Białoruś, Ukraina itd. My jako 

miasto będziemy gościć do 500 osób.  Przedsięwzięcie jest ogromne. Oczywiście można 

założyć, że skutki promocyjne są również szczególne. A więc w pełni włączymy się w tą 

akcję i taką deklarację składam. Te osoby będą nocowały w Chełmży. Cała idea opiera się na 

oferowaniu noclegów przez osoby  prywatne. Oczywiście będziemy robili to przy 

współudziale z naszą parafią. Wiem, że już jest wyznaczony odpowiedzialny za to ksiądz. 

Oczywiście nadzorował będzie to ksiądz Proboszcz ze strony kościelnej. Chciałbym, żeby to 

wpisało się w Dni Chełmży. Byłoby ciekawiej. Jeżeli nawet nie, to postaramy się pokazać 

walory miasta, walory jeziora. Różne plany chodzą nam po głowie. Może nawet 

zorganizujemy koncert, który uatrakcyjni to spotkanie. Chciałbym, żeby z Chełmży wywieźli 

jak najlepsze wrażenie i żeby tu chcieli wracać. Najlepiej ze swoimi rodzinami. To jest cała 

idea, oczywiście poza piękną ideą Światowych Dni Młodzieży. Tych dni młodzieży było  

wiele. Były w Ameryce Łacińskiej, w Europie w różnych krajach. Ja miałem nawet okazję 

spotkać się z młodzieżą, która brała udział w tego typu wydarzeniu. Opowiadali o 

wspaniałych przeżyciach, bo to tak naprawdę o przeżycia duchowe chodzi.  

Ad. pkt 29 

Właściwie było to normalne, wynikające z kodeksu spółek handlowych skwitowanie roczne 

działalności spółki prawa handlowego, w której my jesteśmy udziałowcami. Wynik był 

dobry, bo nie był na minusie a w tego typu placówce to jest ważne. Wszystko w  szpitalu 

dzieje się zgodnie z planem, ocenia się przede wszystkim stronę ekonomiczną 

funkcjonowania spółki i udziela absolutorium zarządowi. Tak w tym przypadku się stało.  

Ad. pkt 19 

Jesteśmy na etapie pozyskania pozwolenia na budowę i niedługo powinny rozpocząć się 

prace.         

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 24 

„Podpisanie umowy z p. Krzysztofem Matuszewskim sp. jawna z Grudziądza na wykonanie 

usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży w ilości około 28,017 tony. Powyższa usługa zostanie 

wykonana w terminie do dnia 30 września 2014 r. Łączne wynagrodzenie za realizację 

przedmiotu umowy wyniesie 509,50 zł brutto wraz z podatkiem VAT”. 

Czy podana kwota jest prawidłowa ?   
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Pan Jerzy Czerwiński 

To jest 509 zł za tonę. A tych ton jest 28. Cała kwota to około 14 tys. zł. 

     

Ad. pkt 3  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2014 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.    

Radna Krystyna Myszkowska 

Dział 600. Przebudowa dróg gminnych na odcinku Hallera, ks. Skargi i Sienkiewicza. W 

druku 259 jest informacja, że zrezygnowano z tej inwestycji. A w druku 259a  tak jakby 

przywraca się tą inwestycję i zostaje te 155 tys. zł. Czy ta inwestycja będzie realizowana w 

zmniejszonym wymiarze i środki zostaną dobrane czy przechodzi na 2015 rok ?  

Radny Franciszek Kuczka 

Kiedy planuje się uruchomienie punktu informacji turystycznej ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie chcieliśmy tego zadania znosić zupełnie z dwóch powodów. Po pierwsze nie wiemy jaka 

będzie realizacja dochodów. Jeżeli będzie dobra to chcielibyśmy żeby te 150 tys. zł. albo było 

dobrą sytuacją wyjściową w jakiejś nowej innej sytuacji dofinansowania tego zadania. I 

wtedy chcielibyśmy  je realizować, bo jeżeli środki będą z zewnątrz to nie odpuścimy. Nawet 

jeżeli „schetynówka” jest zamknięta  to może się okazać, że to zadanie, w którym marzy nam 

się, że wejdą drogi osiedlowe  (mówię o dofinansowaniu a nie o realizacji zadania), to się 

okaże, że może to być np. któraś z tych ulic, która pierwotnie była pod „schetynówkę”. Dziś 

też nie potrafię odpowiedzieć czy będzie to przetarg tylko na ul. Jagiełły czy na więcej ulic. 

Zresztą z ustaleń z Państwem wynika, że będziemy na pewno realizować ul. Jagiełły. A czy 

ogłosimy przetarg oczywiście taki dwuetapowy na Jagiełły i na pozostałe ulice to nie wiem. 

Ja chcę potraktować te środki, że gdyby się okazało, że cena jest ekonomicznie uzasadniona, 

to bez ewentualnej sesji można by zawrzeć umowę, przesuwając te środki i rezygnując z 

tamtego. Czyli nazwijmy to 150 tys. zł jako rezerwa na drogi. Wyjść może na dwa warianty. 

Albo na jakiś wariant dofinansowania i wtedy wracamy na Hallera i te ulice pomiędzy 

szkołami, albo rezerwa. Dochody są realizowane tak jak są ale w tej chwili największym 

problemem jest CIT i już są sygnały, że nie jest tak jak byśmy sobie obiecywali. Także każda 

sytuacja może się pojawić, stąd nie chcemy jeszcze drastycznego obcinania dochodów i 



9 

 

wydatków. Stąd taka pewna rezerwa z nadzieją, że pewne rzeczy, które były planowane na 

lata 2014-2016 na osiedlu 3-go Maja po prawej stronie od ul. Górnej, będą zrealizowane.  

Zadanie uruchomienia punktu informacji turystycznej jest zadaniem, które wpisuje się w 

pomost, slip i punkt informacji turystycznej. Pomost to jest 31 sierpnia ale nie chcę mówić 

kiedy będzie oddany, bo wiem jedno, technicznie wcześniejsze wykonanie nie stanowi 

żadnego problemu ale kwestie pozwoleń na użytkowanie itd. mogą tak wydłużyć sprawę, że 

może to być np. 15 sierpnia albo jeżeli pojawią się jakieś sprawy natury technicznej, trochę 

dłużej. Na pewno termin nie przekroczy 31 sierpnia. Odnośnie punktu, to w tej chwili mamy 

już przetarg na wyposażenie. Chcielibyśmy wcześniej oddać go do użytku, by zaczął 

funkcjonować jeszcze latem. Wyposażenie to regały, jakiś system komputerowy. Następnie 

pozostaje zatrudnienie osoby. Planuję, że będzie to osoba na stażu, przynajmniej na początku. 

Dochodzi do tego jeszcze temat, że chcielibyśmy, by bezpośrednią jednostką organizacyjną 

była biblioteka, z racji tego, że podobne zadania wykonywała do tej chwili. Także myślę, że 

nastąpi to przed oddaniem pomostu, mimo że to jest to  samo zadanie.       

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIV/252/14 

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 przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXXIV/253/14 

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 w sprawie przyj ęcia sprawozdania z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Sprawozdanie wykonano w sposób prawidłowy,  jest przejrzyste, wykonane zgodnie ze 

sztuką.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIV/254/14 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIV/255/14 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża 

na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto 

Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

Radny Franciszek Kuczka 

Jaka jest wysokość dotacji państwa ? Jaką ta dotacja stanowi część wydatków miasta  na 

przedszkola ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Radny egzaminuje mnie z budżetu i chciałby, żebym wiedział  wszystko na pamięć. A tak nie 

jest. Z tego co pamiętam to jest kwota około 360 tys. zł ale w tym wypadku tolerancja to 100 

tys. zł. Ona jest pochodną liczby dzieci w przedszkolach, godzin, obciążenia, a więc tych 

spraw jest bardzo wiele. Ta uchwała bardziej mnie interesuje w części ile płacą rodzice. 

Rodzice bardzo dobrze wiedzą, bo od 1 września to realizują. Jest to kwota w przedziale 360-

400 tys. zł ale mogę się pomylić. Dlatego odpowiem na piśmie. Jest to dotacja, która się 

pojawiła ale nie powiem jaką część stanowi. 

Radny Franciszek Kuczka 

Nie miałem zamiaru egzaminować Pana z budżetu. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że  w 

mediach wielokrotnie podawano informację, że państwo dofinansowuje wychowanie 

przedszkolne  a nigdy nie sprecyzowano wielkości tego dofinansowania. Dobrze byłoby 

wiedzieć ile pieniędzy otrzymujemy od państwa na przedszkola.  Tylko tyle. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Ponieważ mam wnuka w przedszkolu i wszystko w pamięci, to w 2012 roku ta opłata 

wynosiła 210-220 zł za pełną odpłatność  pobytu dziecka. A za cały rok 2013 to jest w 

granicach 150 zł. Tyle rodzice zyskali  miesięcznie. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę Państwa, bo zrobimy coś, co wprowadzi w błąd naszych mieszkańców. Zacznijmy 

może od tego, że pytanie  było rzeczowe, słuszne i ja sobie żartowałem z tym egzaminem, bo 

wszystko trudno pamiętać. Sprawa jaka jest wysokość tej dotacji niczego nam nie zobrazuje. 

Zobrazuje nam dopiero wtedy kiedy zaczniemy poruszać się kategorią ile jest na jedno 

dziecko. To czy to jest 350 tys. czy 500 tys. zł oczywiście dla nas jest bardzo ważne, bo 

stanowi to wsparcie subwencji oświatowej ale też nie do końca. Ta złotówka za każdą 

godzinę wpłynęła na obniżenie  opłaty o czym mówi Pani Myszkowska. Tylko z pewną 

różnicą. Nie można tego mieszać. W tych 200 zł jest  4,80 w jednym przedszkolu i 4,60 w 

drugim stawki dziennej na wyżywienie. Zakładam, że opłata stała wynosiła około 100 zł. I 

dziś w zależności od godzin ci rodzice płacą różnie. I płacą 21 zł, 41 zł, 63 zł i 84 zł. Od 

czego to zależy ? Od ilości dni itd. Jest to tak jak radna powiedziała mniej więcej połowa 

opłaty stałej. Nie wolno tego sumować, bo stawka żywieniowa może się zmienić. A nie ma to 

żadnego związku z subwencją na przedszkola. To o co pytał Pan radny jest słuszne, bo wtedy 

wiemy ile dopłacamy do subwencji w ogóle, w tym do przedszkoli również, bo one są 

zadaniem własnym. Chcąc mieć wiedzę na ile to było sprawne dofinansowanie, co ono 

kompensuje  to powiem tak. Wychodzimy na swoje a może trochę lepiej. Tak liczyliśmy. Nie 

mamy mniejszych przychodów na przedszkola niż wtedy gdy rodzice płacili 100 zł ale i też 

nie mamy znacząco większych niż jak zapowiadali, że z tego powodu się to stanie. Pani 

Skarbnik mi podpowiada, że jeżeli ta kwota jest niższa to dla odmiany nie mamy innego 

problemu czyli nieregulowania na bieżąco przez rodziców.    

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIV/256/14 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto Chełmża 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8  

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych 

nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIV/257/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze 

specjalnego funduszu 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Interpelacje 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt 10  

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 11 

       Wnioski i zapytania  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Jednym z tematów powracających często we wnioskach i zapytaniach radnych jest sprawa 

sprzątania odchodów po zwierzętach domowych. Miasto robi  w tej materii niezmiernie dużo. 
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Przykładem są stoiska z pakietami, liczne akcje edukacyjne. Efekt  w stosunku do kosztów 

jakie miasto ponosi i sił jakie wkłada jest zdecydowanie  niezadowalający. Chciałbym prosić 

o ustawienie na terenach zielonych należących do gminy tabliczek nakazowych, 

proponowałbym napis spotykany  w wielu miejscowościach o treści „sprzątaj po swoim psie”. 

Być może to pomoże nam w utrzymaniu czystości na terenach zielonych. Mam świadomość, 

że z tą akcją związane są określone koszty. Dlatego prosiłbym, żeby Pan Burmistrz i jego 

służby ustosunkowały się do mojego wniosku.     

Radny Franciszek Kuczka 

W połowie lipca do pracy przychodzi nowy komendant Straży Miejskiej. Czy przewiduje Pan 

opracowanie przez komendanta programu, który poprawi stan bezpieczeństwa w mieście  w 

zakresie ruchu  drogowego ?  Jeżeli tak to kiedy ?    

Radna Krystyna Myszkowska 

Grupa starszych osób poprosiła mnie o wystąpienie z wnioskiem do Pana Burmistrza w 

sprawie rowerzystów jeżdżących po chodnikach. Wiadomo rower to bardzo dobra rzecz, 

ekologiczna ale w centrum nie ma ścieżek rowerowych. A rowerzyści bez skrępowania dosyć 

szybko potrafią jechać. Osoby starsze wpadają wręcz w panikę. Mówiono mi, że ten problem 

jest narastający i bardzo dokuczający. A teraz w wakacje tym bardziej młodzież będzie hulała 

na chodnikach. Stąd mój apel żeby jeździć po jezdni. Proszę o ile to możliwe egzekwować tą 

sprawę od rowerzystów. 

Radna Małgorzata Polikowska 

W Chełmży istnieje zwyczaj robienia tak zwanej bramy dla nowożeńców tuż przy kościele. I 

sposób w jaki to się odbywa wymaga wiele do życzenia pod względem kultury i zachowania. 

Nie wszyscy nowożeńcy akceptują taki sposób i często dochodzi do przykrej i wulgarnej 

wymiany zdań. Uważam, że taki proceder kładzie się cieniem na wizerunek naszego miasta, 

szczególnie w oczach gości weselnych spoza Chełmży. Składam wniosek o radykalne reakcje 

Policji i Straży Miejskiej  w celu zlikwidowania takiego procederu  przed kościołem.    

Radny Janusz Kalinowski 

Miasto zrobiło już wiele  dla osób niepełnosprawnych, żeby likwidować bariery 

architektoniczne. Miałbym prośbę, żeby to samo uczyniono w rejonie skrzyżowania ulicy 

Toruńskiej-Głowackiego-Reja. Szczególnie krawężnik od strony ulicy Głowackiego, w 

miejscu gdzie przechodzimy do Lidla jest dosyć wysoki i osoby niepełnosprawne  

poruszające się na wózkach mają problemy w pokonaniem tego krawężnika. Gdyby była taka 

możliwość to proszę o dostosowanie krawężnika do ich potrzeb.    

 



15 

 

Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Temat tabliczki jest do rozważenia. Każda metoda jest dobra, oby tylko była skuteczna. Z 

tego miejsca chcę zaapelować do mieszkańców.  Miasto robi dużo ale zacznie robić więcej 

gdy zrobią to również mieszkańcy. I wszyscy  sobie tego życzymy. Proszę mieszkańców o 

utrzymanie czystości chociaż na terenie plaży  i terenów przyległych. Niespodzianka na plaży 

w postaci psich odchodów nie jest miła. A tych sygnałów mamy wiele. Wchodzi się z psem 

na plażę mimo, że jest zakaz. Apeluję do mieszkańców. Nie czyńmy takiego zła sobie 

nawzajem. Bądźmy bardziej czujni szczególnie w okresie lata. Są tam dzieci, jest ryzyko 

choroby i jest wiele innych zagrożeń, nie tylko sanitarnych.     

2/ Komendant Straży Miejskiej. Nie chciałbym w tej chwili udzielać odpowiedzi. 

Przymierzam się do wielu ustaleń co do jakości funkcjonowania Straży Miejskiej. Ruch 

drogowy to odrębna rzecz. Chciałbym, żeby Straż Miejska była nakierowana na porządek. 

Chociaż w tym mieści się w jakimś sensie również ruch drogowy kiedy mówimy o 

parkowaniu, właściwym poruszaniu się. Takie tematy na pewno będą poruszane. Mam pełną 

wiedzę, że mamy wiele do zrobienia co do jakości funkcjonowania Straży Miejskiej. 

Obiecuję, że poważnie do tego podejdę.  

3/ Rowery na chodnikach. Uwaga logiczna i wcale się nie dziwię osobom starszym, bo to 

zaniepokoi nie tylko takie osoby. Jest pewien problem natury kodeksu – prawo o ruchu 

drogowym. On dopuszcza poruszanie się po chodnikach w pewnych okolicznościach. 

Pamiętam, że jest to dozwolone przy słabym oświetleniu i przy dużym natężeniu ruchu na 

jezdniach. Natężenie ruchu u nas nie jest małe ale myślę, że nie eliminuje rowerzystów z pasa 

jezdni.  Uczulę na to zarówno Straż Miejską jak i Policję. Wszędzie tam gdzie będzie miało 

miejsce takie naruszenie należy upomnieć, że chodnik jest przede wszystkich dla pieszych.  

4/ Bramy weselne. Tak naprawdę to nie jest temat tylko chełmżyński ale ogólnopolski. Mamy 

różnego rodzaju działania. Zdarza się, że ktoś przychodzi aby w tym dniu zabezpieczyć teren 

przy kościele ale są i takie osoby, które mówią, że skoro nie ma bramy to co to za tradycja, że 

będzie ślub nieudany. Prawda jest taka, że czasem jest to w wykonaniu nie do przyjęcia. I 

sprowadza się to nie do tradycji ale do próby wyłudzenia. I to nazywajmy po imieniu. Czasem 

może dojść do kolizji drogowej. Robi się korek. Nie mogę zdeklarować, że będziemy 

zabezpieczać śluby. Takiej opcji nie ma. Zwrócę się, żeby służby patrolowe Policji zwróciły 

na to uwagę. Kiedyś podjęliśmy ten temat i nie ma złotego środka.  



16 

 

5/ Skrzyżowanie Toruńska-Głowackiego-Reja. Będziemy chcieli sprytnie to jakoś zrobić z 

Zarządem Dróg Wojewódzkich. Potrzeba jest niewątpliwa a droga wojewódzka.            

 

Ad. pkt. 13 

              Oświadczenia 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Rok temu składałam interpelację na temat udziału miejscowej orkiestry w uroczystościach 

Bożego Ciała. Tak się stało w tym roku i chciałam podziękować wszystkim tym, którzy się do 

tego przyczynili ale najbardziej obecnemu tutaj kapelmistrzowi Panu Jackowi 

Kałamarskiemu.   

 

 

Ad. pkt 14 

                Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym bardzo serdecznie naszych mieszkańców i ich gości, mieszkańców regionu i 

Państwa zaprosić na Dni Chełmży, które rozpoczynają się 18 lipca w piątek i kończą jak 

zawsze pięknym koncertem w konkatedrze w niedzielę. Oczywiście oprócz tych wszystkich 

atrakcji, nowych, starych, mniej lub bardziej powtarzalnych, które dzieją się co roku i  co 

roku aktywnie w nich uczestniczą nasi mieszkańcy, chciałbym powiedzieć, że sobota będzie 

dniem szczególnym w obrębie naszego Rynku. Będzie dniem pod hasłem „Kujawsko-

Pomorska podróż po zdrowie”. Będzie ona imprezą z udziałem Pana Marszałka, z inicjatywy i 

współpracy z nami właściwych służb Pana Marszałka. Impreza rozpocznie się o godzinie 

14,00. Będzie okazja przeprowadzenia wielu badań przesiewowych profilaktycznych, więc 

mamografii, cytologii, będzie można się zbadać pod kątem zarażenia wirusowym zapaleniem 

wątroby typu B i C, będą wykonane badania tętnicy brzusznej, składu ciała  a więc dla tych, 

którzy chcieliby wiedzieć ile mają tłuszczu itd. Zostanie to uatrakcyjnione obecnością 

Wojciecha Cejrowskiego, którego Państwo doskonale znacie jako dziennikarza,  badacza, 

osobę znaną ze swoich programów. Można o tym poczytać w jednym z numerów National 

Geographic. Tak się dobrze złożyło, że my się w to wpisujemy. Miałem zaszczyt z Panem 

Marszałkiem zapowiadać to wydarzenie w Telewizji Bydgoszcz. Bardzo gorąco zapraszam.  



17 

 

Mamy  piątek z wydarzeniami  popołudniowymi, sobota oczywiście na Rynku i potem na 

stadionie z koncertem gwiazdy i sympatycznym blokiem programowym i niedziela. Myślę, że 

każdy coś dla siebie i dla rodziny znajdzie.        

 

Ad. pkt 15   

          Zamknięcie sesji  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 
Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  
 

      Sekretarz obrad :  
 Małgorzata Polikowska 

 


