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P R O T O K Ó Ł  NR  III/14 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

III sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku  

w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli : kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chełmży,  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. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

    w Chełmży. 

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

    rok – druk sesyjny nr19. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 – druk sesyjny nr 283: 

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz prawidłowości planowanej     

kwoty długu, 

    b) dyskusja nad projektem uchwały, 

    c) głosowanie nad projektem uchwały. 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok – druk ses. nr 282: 

    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
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    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    budżetu na 2015 rok, 

    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

    budżetu i finansów, 

    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

6. Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  

    i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  

    i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 12. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży – druk sesyjny 

13. 

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwiększenia wartości  majątku  Zakładu     

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 16. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu  

     i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 17. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem  roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – 

druk ses. nr 18. 

11. Interpelacje. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. 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 
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ustawowy 15 radnych  obecnych było 14. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 13, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

      c)    

Radny Janusz Kalinowski 

Z porządku obrad musimy wykreślić punkt 2 „Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika 

MOPS w Chełmży”. Do biura rady wpłynął wniosek o jej wycofanie. W związku z tym 

rozpatrywanie tej skargi będzie bezprzedmiotowe. W takim razie punkty od 3 do 10 zostają 

przesunięte na 2 do 9. Proszę dokonać taką korektę.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powołanie i przystąpienie  do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku. O 

tym projekcie właściwie zacząłem mówić na komisji planowania, budżetu i finansów. Projekt 

dotyczy delegacji rady dla Burmistrza Chełmży na członkostwo miasta w stowarzyszeniu, 

które będzie stowarzyszeniem tworzącym lokalną grupę działania razem z gminą Chełmża, 

gminą Papowo, Łysomice i Łubianka. Po wprowadzeniu projektu do porządku powiem więcej 

na temat funkcjonowania LGD. Wielokrotnie mówiłem o tym już na komisjach. 

Przyspieszamy prace, bo dosyć szybko będą środki na pomoc techniczną, na utrzymanie 

samej struktury. To jest etatowy zarząd i biuro LGD. Jest to efekt polityki terytorialnej 

zawartej w kontrakcie państwa polskiego z Unią Europejską co do realizacji środków w 

budżecie 2014-2020. O szczegółach powiem podczas rekomendowania tej uchwały przed jej 

uchwaleniem.    

Radny Janusz Kalinowski 

Proponuję, aby ten projekt uchwały omówić w punkcie `10. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane  poprawki. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za ich przyjęciem. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 
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    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

    rok – druk sesyjny nr19. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 – druk sesyjny nr 283: 

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz prawidłowości planowanej     

kwoty 

    długu, 

    b) dyskusja nad projektem uchwały, 

    c) głosowanie nad projektem uchwały. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok – druk ses. nr 282: 

    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    budżetu na 2015 rok, 

    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

    budżetu i finansów, 

    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

5. Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  

    i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  

    i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 12. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży – druk ses. 13. 

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwiększenia wartości  majątku  Zakładu     

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 16. 

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

     i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 17. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem  

roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk sesyjny  

nr 18. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie  

do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – druk sesyjny nr 21. 

11. Interpelacje. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

      d)   Protokół z II sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie budżetu miasta 

na 2014 rok 

 
Pan Jerzy Czerwiński –Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

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

Radny Franciszek Kuczka przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/13/14 

zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 

 

a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 oraz prawidłowości planowanej kwoty 

długu, 

 

Pan Janusz Kalinowski odczytał uchwałę nr 17/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie 

wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015-2025. 

 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

Radny Mariusz Kałużny 

Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni. 

W roku 2015 r. wartość rat kredytów i pożyczek, które musimy spłacić wyniesie 2 155 622, 

87 zł (więc ponad 2 mln zł na rok). Łączna wartość kredytów i pożyczek, które musimy 

spłacić to 11 215 218, 71 zł (a więc ponad 11 mln zł).  Kredyty te i pożyczki zostały dobrze 

wydatkowane, choćby jako wkład własny w inwestycje unijne. Wiemy, że bez nich nie 

udałoby się nam ich zrealizować. W związku z tym zadłużeniem miasta mam następujące 

pytania:  

1. Jak to zadłużenie wpłynie na kondycję obecnego i kolejnych budżetów? Czy nie jest 

ono za dużym obciążeniem i czy nie będzie w przyszłości kiedy środki unijne się skończą? 

2. Jak to zadłużenie wpłynie na rozwój naszego miasta? Czy nie ma obawy, że dojdzie 

ono do takiego poziomu, że zahamuje rozwój, gdyż raty kredytów będą zbyt wysokie? 

3. Obecnie mamy zadłużenie prawie 30% a dokładnie na poziomie 28,6% dochodu 

rocznego. Jaki jest próg zadłużenia, którego Pana zdaniem nie można przekroczyć, aby 

utrzymać finanse miasta w dobrej kondycji ? Wiemy, że dyscyplina finansowa w przypadku 
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samorządu wskazuje na 60%, ale wiadomo też, że jest to już górna i krytyczna granica. Jaka 

jest racjonalna granica, biorąc pod uwagę nasze dochody ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jestem zaskoczony tymi pytaniami. Nie dlatego, że nie znam odpowiedzi na nie ale 

odpowiedzi są praktycznie udzielane przy uchwalaniu każdego nowego projektu budżetu. 

Wskaźniki zadłużenia, o których Pan wspomniał już nie obowiązują. Traktujemy je na użytek 

ogólnej wiedzy o kondycji naszych finansów. Wskaźnik 60% (ten dopuszczalny)  mówi o 

sumie wszystkich zobowiązań kredytowych w stosunku do dochodów gminy do 2013 roku. I 

wskaźnik, który mówi o zobowiązaniach rocznych do dochodów, który jest 15%. Ja Państwu 

mówiłem o tym na komisjach, że wskaźnik 60% u nas wynosi 28,06. Natomiast wskaźnik 

zobowiązania rocznego wynosi 6,6. Pan nie bez powodu pyta, co jest realne. Po pierwsze 

pieniądze wydane z kredytu są pieniędzmi, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój 

miasta. Gdyby tych pieniędzy nie było, to nasze możliwości inwestycyjne są jakie są. Po 

drugie za każdym razem RIO, zespół orzekający zarówno na podstawie kontroli jak i na 

podstawie analizy projektu budżetu wydaje opinię. W przypadku WPF jest opinia pozytywna. 

Trudno RIO traktować jako ciało niemiarodajne w kwestii oceny budżetu. Niektóre 

samorządy są zadłużone na 60%. A przy pewnych manipulacjach robią to głęboko powyżej 

60%. Jest wersja B. Nie brać kredytów. Traktować sprawę jako wydatki bieżące. Niestety 

kondycja naszej gminy, która tak naprawdę nie zależy wprost od działalności rady i 

burmistrza, chociaż to co w tej materii jest możliwe żebyśmy mogli zwiększyć dochody, to 

jest robione. W wielu gminach jest to trochę po macoszemu traktowane. W naszej gminie 

uchwała o zwolnieniach podatkowych jest uchwałą wciąż funkcjonującą i wciąż ktoś o nią 

pyta.  Reasumując - nie rozumiem pytania, bo przy każdym budżecie te sprawy są omawiane. 

Pan również podnosił przy tych budżetach rękę. Po drugie jesteśmy kontrolowani prze RIO, 

która nie da nam pewnych progów przekroczyć. Co nie znaczy, że nie można gminy tak 

zadłużyć, że ona w zasadzie może mieć problemy. Po trzecie te budżety są wciąż takie, że 

gdyby założyć realność dochodów, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć po ile będzie kg 

cukru, jaka będzie ściągalność podatków, ile podmiotów gospodarczych straci płynność 

finansową i przestanie funkcjonować w danym roku, bo jest to zawsze wróżenie z fusów, to 

ten budżet jest budżetem realnym. Ustawodawca daje ogromne szanse kredytowania w 

przypadku środków unijnych. Dla mnie istotne jest to jakie mamy możliwości kondycyjne do 

pozyskiwania następnych środków unijnych, które są prawdopodobnie ostatnimi  

europejskimi w przedziale 2014-2020. Zaś tutaj wyłączone jest to ograniczenie zadłużenia, 

które pewnie moglibyśmy sobie sami bez opinii RIO narzucić. Chodzi o to, aby ta kondycja 
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była dobra. To z tego ograniczenia gminy będą  wyłączone właśnie ze względu na to, aby 

absorpcja środków była jak największa, miała właściwy wymiar w skali nie tylko gminy ale i  

kraju. Dziś nowy wskaźnik zadłużenia, który jest wyliczany indywidualnie dla każdej gminy 

jest właściwie wskaźnikiem odnoszącym się tylko do danego roku, tylko do spłaty  

zobowiązań w danym roku, a nie perspektywicznie mówiącym o tym jak się gmina zadłuża. 

Ja właściwie mógłbym powiedzieć, że jesteśmy w doskonałej sytuacji. Jeżeli wskaźnik 60% u 

nas jest 28,6% , wskaźnik 15% jest 6,6%. Tylko to tak nie jest. Trzeba wziąć pod uwagę 

nasze możliwości dochodowe i perspektywy. Wystarczy powiedzieć, że w 2018 roku uwolni 

się rynek cukru. Nie straszę ale może zdarzyć się wszystko. Dziś już jest problem z ceną 

cukru. Przyszły rok nie zapowiada się lepiej. My w dochodach mamy  1,3 mln zł ze sprzedaży 

mienia. Zawsze budżet jest wróżeniem z fusów. Natomiast nie mogę się przychylić do 

sugestii, że to co było do tej pory było niewłaściwe a tak nie było, bo stworzyło w Chełmży 

warunki. Taki klimat czuję tego pytania. A po drugie uważam, że nadal możemy realizować 

zadania polepszając warunki życia naszych mieszkańców. Ale oczywiście nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć wszystkiego. Mówiłem o oddechu Regionalnej Izby Obrachunkowej. On 

jest i co 4 lata ma wymiar kompleksowy. Teraz też nas to czeka. Każda złotówka zostanie 

obejrzana włącznie z tym jak wygląda projektowanie budżetu, planowanie, wieloletnia 

prognoza finansowa, która mówi o wszystkim poza jednym – czy się uda.  

Radny Mariusz Kałużny 

W mojej wypowiedzi nie było żadnych sugestii, że te inwestycje jakie podjęliśmy były 

wykonane nieprawidłowo. Ja za nimi głosowałem. W moim przemówieniu powiedziałem, że 

kredyty zostały zaciągnięte w celu wydatkowania ich jako wkład własny w inwestycjach 

unijnych. I stwierdziłem, że one były bardzo dobrze wydatkowane. Moje pytania wiążą się z 

sytuacją samorządów w Polsce. Czy nie brać kredytów ? Oczywiście, że brać. Czy budować ? 

Oczywiście, że budować. Tylko, że wiele samorządów jest w tak trudnej sytuacji, że na fali 

tych inwestycji dzisiaj już nie są w stanie  zrealizować żadnej inwestycji. Muszą spłacać 

kredyty i pożyczki. My na szczęście w takiej sytuacji nie jesteśmy ale musimy sobie ciągle 

stawiać pytanie, gdzie jest ta granica zadłużenia i być po prostu czujnym. Tylko tyle.  

Pan Jerzy Czerwiński 

W tym budżecie nowej pożyczki nie ma. Nowej pożyczki to nie ma od 2 a nawet 3 lat. Jest 

tylko EBI. Ten kredyt wypełniał nasz udział w absorpcji środków unijnych. To jest polityka 

pewnej ostrożności. Natomiast ona jest realna tylko wtedy, jak nie można sięgnąć po 

pieniądze z zewnątrz. Nasza kondycja jest taka, że pewne rzeczy możemy zrobić. Jednakże 

wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A ja mam większą wiedzę o naszym 
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samorządzie, niż o innych. Może zabrzmi to niebezpiecznie ale powiem, że do tej pory żaden 

z samorządów nie zbankrutował, co mnie dziwi. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym odnieść się do wypowiedzi radnego Kałużnego. Jak podejmowaliśmy te 

wszystkie decyzje o dosyć szeroko zakrojonych inwestycjach przez ostatnie 12 lat, to wtedy 

kondycja naszych dochodów budżetowych była o wiele wyższa. Bardzo dobrze działała strefa 

ekonomiczna. Były inne wpływy z cit-ów i pit-ów. Na pewno nasze kolejne budżety będą 

trudniejsze pod względem zrealizowania dochodów. To prawdopodobnie nie pozwoli nam na 

podejmowanie większych inwestycji. Takie jest moje zdanie. Nigdy nie możemy przewidzieć 

co się wydarzy. Tutaj nie ma niczyjej winy. Sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest do końca 

przewidywalna. Bądźmy dobrej myśli, że będziemy w stanie zrealizować to co dzisiaj na sesji 

uchwalimy.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym również się odnieść do wypowiedzi radnego Kałużnego. Mimo  pozytywnego 

tonu i logicznych pytań to zabrzmiała nutka obawy o przyszłość, zasiano podejrzenie, że coś 

zrobiono niewłaściwie. Przez wiele lat kiedy zaciągano kredyty, żeby można było zrealizować 

inwestycje przy pomocy środków unijnych, Burmistrz Miasta zawsze tonował zapędy 

radnych co do skali tych inwestycji. Przypominał o tym, że nie możemy pewnego progu 

przekroczyć, że musimy być ostrożni, że trzeba patrzeć perspektywicznie z wyprzedzeniem 

kilkunastoletnim, bo kiedyś może się tak stać, że pewne zakłady będą miały złą kondycję 

finansową  i trzeba będzie spłacać zaciągnięte kredyty a nie będzie możliwości. Chciałbym 

się zapytać burmistrza, czy  była inna  droga rozwiązania problemów miasta niż ta, którą rada 

na przestrzeni kilku kadencji przyjęła razem z Panem ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Siłą napędową gospodarki, samorządu, zgodnie z nauką, która nazywa się ekonomia jest 

kredyt. I to nie jest żadna tajemnica. Po to wymyślono banki. I bez tych banków i kredytów 

dzieje się niewiele. Jeżeli możemy mówić o progu zadłużenia jaki jest, oczywiście przy 

założeniu, ze pewne rzeczy się powiodą, bo tak jak powiedziałem jest to zawsze wróżenie, to 

nie ma pojęcia innej drogi. Jaka inna droga ? Trzeba było brać środki unijne, bo taka była 

szansa. Kiedyś powiedziałem, że jesteśmy w czołówce gmin, nie licząc miast prezydenckich, 

jeżeli chodzi o absorpcję środków na mieszkańca. I tu nie mam żadnej wątpliwości. A my to 

zrobiliśmy jeszcze środkami spoza województwa. Mówię o Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko. Była  to ogromna wartość, bo blisko 10 mln zł. Można było nic 
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nie robić, stanąć w miejscu ale czy wtedy nasi mieszkańcy widzieliby taki skład rady, a o 

burmistrzu nie wspomnę. 

 

c) głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/14/14 

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży 

na lata 2015-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu 

miasta na 2015 rok.     

 

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu na 2015 rok, 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę nr 16/P/2014 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2014 

roku w sprawie wydania opinii o  projekcie budżetu na 2015 rok Miasta Chełmża, która to  

stanowi załącznik do protokołu.   

 

c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 
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Radny Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego komisji planowania, budżetu i 

finansów  przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu budżetu na 2015 rok. 

Stanowisko jest załącznikiem do protokołu. 

 

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania,  

budżetu i finansów, 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

 

Radny Mariusz Kałużny 

Dochody z gospodarki mieszkaniowej to 4 734 500,00 zł (a więc 11,34% naszych dochodów), 

z czego 1 300 000 zł to kwota uzyskana z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i przystani na 

ul. Tumskiej. Co w sytuacji, gdy nie uda się sprzedać tego mienia? Czy odbije się to na 

wydatkach miasta, czy załata się tą dziurę kredytem ? Jak w tej sytuacji postąpimy ? W 

uchwale budżetowej na 2015 r. stwierdzono, że nie zamierza się w przyszłym roku zaciągać 

kredytów i pożyczek.   

Radny Jakub Ingram 

Analizując budżet miasta na 2015 rok muszę przyznać, że cieszy mnie budowa dróg na 

osiedlu 3-go Maja. Po wielu staraniach mieszkańców, rady miejskiej i burmistrza możemy w 

końcu realizować to ważne zadanie inwestycyjne. Moim zdaniem w miarę możliwości 

finansowych w kolejnych latach powinniśmy skupić się na polepszeniu infrastruktury 

drogowej w mieście poprzez budowę i naprawę chodników. W budżecie miasta na 2015 rok 

niepokoi mnie kwota zaplanowanych dochodów majątkowych, która jest bliska 1,3 mln. W 

związku z tym planowana jest nadwyżka w kwocie 1 315 000,00, która ma zostać 

przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Mam nadzieję, że bez problemów  

uda nam się zrealizować dochody majątkowe i nie będzie problemów ze spłatą tych pożyczek. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Moje pytanie dotyczy remontów planowanych i inwestycji przeprowadzonych przez ZWiK. 

Jeżeli Pan Burmistrz  nie będzie mógł tak szczegółowo mi odpowiedzieć, jak ja oczekuję, to 

wykorzystam obecność dyrektora zakładu Pana Krzysztofa Bilskiego. Pytanie jest 

szczegółowe. Planowana jest kwota 20 tys. zł na remont przepompowni na ul. Głowackiego. 

Jeszcze dodatkowo na modernizację monitoringu przepompowni. Czy to 10 tys. zł, które jest 

w całkiem innej pozycji dotyczy właśnie tej przepompowni na Głowackiego ? W jakim 
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zakresie będzie ta modernizacja przeprowadzana ? Czy mieszkańcy po wykonaniu remontu  

przepompowni  będą mogli oczekiwać, że nie będzie już sytuacji jak obecnie, iż w przypadku 

dosyć ulewnych deszczów ma miejsce wycofywanie się kanalizacji do piwnic ? Czy ta 

modernizacja  w tym przypadku będzie pomocna ?  

Drugie pytanie dotyczy wieży ciśnień. Planowane jest 50 tys. zł na jej  remont. Czy to jest 

kwota na urządzenia znajdujące się wewnątrz wieży ?  Czy też jest przewidziany remont 

dachu ? Przy dużych wiatrach spadały dachówki i było to bardzo niebezpieczne. 

Zakład w 2015 roku planuje zwiększenie zatrudnienia o 1 stanowisko. Czy będzie na to 

rozpisany konkurs ? Jakiego to stanowiska dotyczy ?   

Radny Mariusz Kałużny 

Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. 

Biorąc pod uwagę budżety, nad którymi jako radny pracowałem sądzę, że jest to dość trudny  

budżet, ale sytuacja związana ze środkami unijnymi może go znacząco zmienić. Ogrom 

środków na inwestycje pochłonie długo oczekiwana budowa dróg na osiedlu 3Maja, której 

koszt to ponad 2 mln złotych. Wszystkie inwestycje, które podejmujemy są finansowane z 

naszych środków i brakuje w nich wsparcia ze środków unijnych. Wiemy, że jest to związane 

z nową perspektywą unijną i nowymi zasadami przyznawania środków. Znając doświadczenie 

i działania z lat poprzednich Burmistrza Miasta i podległych pracowników głęboko wierzę, że 

w 2015r. pozyskamy środki unijne dzięki czemu część naszych środków zostanie w kasie 

naszego miasta. Doskonale wiemy, że potrzeb w naszym mieście jest o wiele więcej. Można 

choćby tutaj przytoczyć budowę chodnika na wielu ulicach naszego miasta (choćby na ul. 

Paderewskiego, Hallera, Ks. P. Skargi czy Ks. Frelichowskiego), budowę dróg na 

poszczególnych osiedlach czy modernizację dróg istniejących,  czy budowę budynku 

sportowego na stadionie na ul.3Maja. Każdy z nas z pewnością wymieniłby tutaj jeszcze 

więcej tych potrzeb. Sądzę, że te sprawy, które z powodu braku środków nie znalazły się w 

tym budżecie będą nam wyznaczały kierunek działania na następne lata pracy i uda nam się je 

wspólnie zrealizować. Bardzo duży odsetek naszych wydatków pochłania oświata i 

działalność socjalna.  Budzi tutaj niepokój, że w tych obszarach musimy wielokrotnie 

zastępować nasze państwo. Dopłacanie prawie 5 mln do oświaty, która oczywiście jest 

niezwykle ważna sprawia, że wiele inwestycji potrzebnych w naszym mieście nie może być w 

tym budżecie zrealizowana. Ten budżet wymaga od nas uwagi i dyscypliny finansowej oraz 

realizacji wszystkich zamierzonych dochodów.  Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się 

tego dokonać i zgodnie po roku pracy będziemy mogli stwierdzić, że był to dobry budżet, a 

nawet lepszy niż w założeniach to się wydawało.  
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Radny Grzegorz Sosnowski 

Czy budżet zaspokaja wszystkie potrzeby mieszkańców ? Nie. Z prostej przyczyny. Kołdra 

zawsze jest za krótka a potrzeby zawsze większe niż możliwości ich realizacji. Tutaj można 

się posłużyć historią inwestycji naszego budżetu. Jest to stała liczba około 5% budżetu 

pomijając lata górki finansowej, gdzie możliwości finansowe były znacznie większe. Ze 

spokojem patrzę na to, bo nasze miasto realizowało inwestycje. Większości nie widać, są 

zakopane w ziemi, jak np. kanalizacja. Nasze miasto nie uległo pokusie inwestowania w 

kolorowe fajerwerki typu aqua parki. Tego typu inwestycje głównie pochłaniają pieniądze 

poprzez ich eksploatację w latach kolejnych. Ze spokojem patrzę na to co przyniesie kolejny 

rok. Za sterami naszego miasta siedzi ostrożny realista. Troska i tak zwane „chuchanie na 

zimne” jest pozytywnym aspektem, gdyż jeszcze bardziej eliminuje szanse poparzenia się. 

Mam nadzieję, że realizacja tego budżetu będzie w dużo wyższym stopniu zadowalająca niż 

ostrożne plany budżetowe.    

Pan Jerzy Czerwiński 

Wyrażanie obaw co do sprzedaży mienia. W prezentacji projektu budżetu mówiłem, że mam 

obawy nie tylko co do sprzedaży mienia. Obawiam się o podatek cit, pit. Cały budżet ma to 

do siebie, że jest uchwałą o charakterze zmiennym i żywym. Te obawy, które powinniśmy 

mieć wszyscy podnosząc rękę myślę, że są dobrym symptomem co do jego realizacji. Są 

sygnałem, że będziemy musieli w  sposób elastyczny go dostosowywać do dochodów. Na 

pewno nie będą to cięcia wynikające z odstępowania od zadań, na które są podpisane umowy. 

Wtedy to się tylko mnoży straty, bo są kary. Będziemy szukać nowego rozwiązania. To nie 

jest tak, że mamy zupełnie zamkniętą drogę kredytową. Istnieje takie pojęcie jak kredyty 

konsolidacyjne i pewnie ileś innych form, którymi samorządy się wspierają. To się już dzieje. 

My nie musieliśmy sięgnąć po pewne instrumenty i się bardzo cieszymy. Tym bardziej, że 

rok 2013-2014 był rokiem przełomu. Był to po raz pierwszy budżet nowy, oparty w pełni o 

nowe zasady planowania itd.  My wszyscy mamy obawy, ja mam również. Chciałbym tylko 

zwrócić uwagę co do wystąpienia Pana Kałużnego. To nie jest tak do końca, że my 

realizujemy  wszystko ze środków własnych. Ponieważ ta główna inwestycja, która jest 

wykonywana rzutem na taśmę, to bodźcem  do podjęcia takiej decyzji była jednak szansa na 

środki unijne i oby  stało się tak  jak myślimy. Chociaż wcale  nie jestem co do tego 

przekonany i są obawy. Pewnie i coś w tym prawdy jest. Gdzieś wciąż mam nadzieję. W tym 

momencie gdyby się to udało, to jest 1,2 mln zł  (montaż finansowy 50 na 50) to przestałbym 

się bać o sprzedaż mienia. Te związki przyczynowo skutkowe w tym budżecie są.  Jest ryzyko 

podjęcie decyzji ale to ryzyko jest wkalkulowane w to, jak się chce być odpowiedzialnym.  
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Pani radna ma słuszne pytania. Tylko z jednym zastrzeżeniem. Część z tego co Pani mówiła 

to były plany wodociągów. Pewne rzeczy zostały poczynione na wieży ciśnień. A to co 

uwzględniliśmy, nie biorąc  pod uwagę dotacji, tylko w jakiejś części znajduje się w tej 

niewielkiej podwyżce wody i ścieków, to z mojej wiedzy to jest wymiana pomp na 

Głowackiego i  modernizacja, która myślimy, że zaowocuje tym o czym Pani mówi. 

Wymiana dużej pompy na tej największej przepompowni za Tesco i wymiana lwiej części 

wodomierzy, co jest konsekwencją nowych przepisów unijnych, co do standardów urządzeń 

pomiarowych. To właściwie jest wszystko. Jeżeli chodzi o remont dachu na wieży ciśnień, 

który ją zabezpiecza to został wykonany na koniec roku 2014. Natomiast jedynie pojawi się 

nowa pozycja w budżecie.  Kwota 65 tys. zł, to jest zwiększenie dochodu wodociągów z 

tytułu odprowadzania wód deszczowych.  Jest to temat magicznej liczby 100 tys. m3. Nie 

chcemy obciążać naszych mieszkańców. Oczywiście równolegle podejmujemy czynności 

wobec podmiotów gospodarczych ale o tym powinienem powiedzieć przy wodzie w kwestii 

opłat za odprowadzanie wód deszczowych.  Jest to jak gdyby inny temat.     

Wodociągów nie obowiązują konkursy. Natomiast etat jest wciąż wakatem od momentu kiedy 

uruchomiliśmy punkt odbioru ścieków z przyczep asenizacyjnych, to co jest na Polnej. Myślę, 

że wodociągi dadzą radę w ramach zespołu, który tam funkcjonuje.  Jest on bardzo sprawny. 

A więc nowy etat wciąż wisi jako wakat. Nie da się ukryć, że on obciążyłby w sposób 

wymierny cenę ścieków.  

 

f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

 

W związku z tym, iż nie zgłoszono poprawek do przedstawionego projektu uchwały, punkt 

nie został zrealizowany. 

 

g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/15/14 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

              Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Nie chciałbym zabierać głosu w temacie cen ale do wystąpienia natknęło mnie to, że przed 

dzisiejszą  sesją w moim okręgu wyborczym miała miejsce awaria sieci wodociągowej. Od 

rana mieszkańcy ul. Św. Jana i Sienkiewicza byli pozbawieni wody. Dlatego też problem 

wodociągów jest tak niezwykle ważny.  Rozmawiałem z mieszkańcami i pracownikami 

zakładu wodociągów. Myślę, że w następnej perspektywie  środków unijnych powinniśmy 

pochylić się nad realizacją problemu wodociągów. To jest mój apel do radnych Rady 

Miejskiej i Pana Burmistrza, bo niezwykle ważny jest problem wody w naszym mieście. Cała 

infrastruktura jest wyeksploatowana w znacznej mierze. Także będziemy musieli się zmierzyć 

z tym problemem. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/16/14 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków  

oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Chełmży 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży 

 
Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/17/14 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

odprowadzania ścieków na terenie 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 Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/18/14 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji   

w Chełmży 
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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 Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/19/14 

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 ustalenia wydatków niewygasających 

z upływem  roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/20/14 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 

2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. pkt 10 
 
            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i 

przystąpienie  do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

 
 
Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radna Danuta Zdrojewska 

Z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku jestem związana od samego początku, czyli od 

2007 roku. Pełnię funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. Mogę powiedzieć, że jest to 

samo dobro tak naprawdę. Bardzo się cieszę, że otwarte są takie możliwości dla naszego 

miasta, czyli miasta do 20 000 mieszkańców. Rzeczywiście w zarządzie są  nie tylko władze  

samorządowe ale również  przedsiębiorcy i sprawnie działający przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. O ile mi wiadomo  to ponieważ Chełmża liczbą mieszkańców przekracza 

liczbę z poszczególnych gmin a dotacje mają być w przeliczeniu na mieszkańców, to jest to 

kolejna korzyść dla naszego miasta.     

Radny Franciszek Kuczka 

Rzeczywiście ta lokalna grupa działania ma wiele sukcesów. Naprawdę jest to istotna dla nas 

sprawa wejścia w struktury Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR III/21/14 

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie  do Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11  

Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 12  

Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 13 

            Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Od pewnego czasu mieszkańcy Chełmży, żeby załatwić sprawę w PZU muszą się udać do 

Torunia. Dla wielu ze względu na wiek, schorzenia jest to poważny problem. W związku z 

tym mam takie pytanie, czy istnieje możliwość żeby taką fili ę jak w przeszłości zlokalizować 

w Chełmży ? O tym mówiła już wcześniej radna Myszkowska i radna Polikowska.   

Radna Danuta Zdrojewska 

Jak zapewne jesteście Państwo zorientowani Senat na rok 2015 uchwalił, że jest to rok 

samorządu terytorialnego. W związku z tym ja mam propozycję, żeby uczcić ten rok 

założeniem Młodzieżowej Rady Miasta. Oczywiście mamy taką podstawę prawną. Jest to 

ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku czyli od samego początku, gdzie w art. 5b 

czytamy : 

1.Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej 

wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 

2.Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. 

3.Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru 

jej członków i zasady działania. 

Wiem, że jest taka inicjatywa oddolna. Rozmawiało ze mną kilka osób i chciałaby zapytać 

jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie. Czy istnieje taka możliwość ? Czy rozmowy na 

ten temat są Państwa zdaniem uzasadnione ?  

Radny Jakub Ingram 

Mój wniosek dotyczy kwestii zimowego utrzymania miasta. Bardzo proszę o zwrócenie 

uwagi na posypywanie dróg w miejscach gdzie łączą się drogi miejskie z wojewódzkimi, na 

przykład na skrzyżowaniu Sikorskiego i Sienkiewicza. 
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Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Chciałabym nawiązać do Pana obietnicy. Miał Pan nam przedstawić działania zmierzające 

do uregulowania należności za odprowadzanie dróg deszczowych przez podmioty 

gospodarcze, których tereny są utwardzone. Miał Pan powiedzieć na ten temat przy 

omawianiu uchwały dotyczącej  taryf. Chciałabym wrócić do tematu.  

2/ Przy ul. Św. Jana zniknął dozownik do pakietów na psie odchody.  Niedaleko, bo przy ul. 

Św. Jana 14 znajdował się kosz, który również zginął. Proszę uzupełnić te braki. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Chciałbym nawiązać do Pana obietnic. W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować za 

szybką realizację dosyć ważnego problemu jakim była wiata przystankowa. A szybkiego 

naprawdę z tego względu, że nie cały miesiąc zajęło rozwiązanie niewielkiego ale jakże 

istotnego problemu. To dobrze wpisuje się w dzisiejszej debacie, gdzie poruszaliśmy sprawę 

budżetu oraz sprawę rozwiązywania spraw ważnych i dużych. Tu jest przykład na to, że 

znajdujemy czas i środki na rozwiązywanie małych problemów zupełnie przyziemnych, które 

być może z perspektywy biznesowej i budżetowej nie są wielkimi zadaniami aczkolwiek 

czasami życie składa się z małych spraw i małych problemów a rozwiązanie małego 

problemu jest dużo bardziej odczuwalne niż rozwiązanie dużych spraw. Jeszcze raz bardzo 

serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców, którym ta wiata była bardzo potrzebna.  

   

Ad. pkt 14 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

PZU Życie. My z nimi „walczymy” już dwa lata i to jest walka z cieniem. Nie możemy z nimi 

tak naprawdę nawet nawiązać kontaktu. PZU Życie funkcjonowało przy CHOK-u  

umożliwiając opłaty przede wszystkim starszej części społeczeństwa. Mówimy o 

ubezpieczeniu na życie. Z przyczyn oszczędnościowych zrezygnowali z najmu lokalu i 

właściwie wstępnie zaproponowali inne rozwiązanie po czym zniknęli i nie ma z kim 

rozmawiać. Dążymy do spotkania z dyrektorem oddziału. Proponujemy im nawet lokal za 

darmo w siedzibie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Oni wciąż mówią, że do 

tematu wrócą. Chcę powiedzieć na czym rzecz polega i w czym jest problem. To nie chodzi o 

zawieranie polis ubezpieczeniowych. To chodzi o miesięczne opłaty. Ci ludzie się 

przyzwyczaili, że mają książeczkę, z  którą idą wpłacić pieniądze agentowi PZU. Z tą samą 

książeczką mogą iść do każdego banku ale prawdopodobnie jest prowizja. Po drugie niektóre 

osoby nie wiedzą jak zdobyć książeczkę, gdy ona się kończy. My mamy taki magiczny 
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numer, pod który wystarczy zadzwonić. Ten numer  dostaliśmy od nich. Kontakt z nimi w tej 

sprawie jest akurat utrudniony i my ten numer podajemy. Oni reagują przysyłając tę 

książeczkę ale wciąż pozostaje sprawa opłat. Mogliby porozumieć się którymś z banków i 

działoby się to bez prowizji. Jednakże na razie w tej materii nie mamy żadnej odpowiedzi. 

Naprawdę nie zaniechaliśmy tego, chociaż wstydzimy się, bo te rozmowy trwają już ponad 

rok. To były rozmowy telefoniczne, ktoś nie dojechał, miała miejsce zmiana pracownika 

odpowiedzialnego za to. Nie poddaliśmy się ale wciąż jesteśmy nieskuteczni w tej materii 

albo oni są wyjątkowo oporni.  

Młodzieżowa  rada gminy. Nie chcę się wypowiadać „za” ani też  „przeciw”. Chcę tylko 

powiedzieć, że przerabialiśmy temat dwie kadencje temu. Należy tutaj poruszyć dwa tematy. 

Jeden z nich to kwestia przymierzenia się do uczczenia w czerwcu  25 rocznicy samorządu. 

To temat poboczny, który został tu wywołany. Myślę, że nad Pani propozycją należy się 

zastanowić. Nie ukrywam, że jedną z przyczyn takiej decyzji w przeszłości były obowiązki, 

wcale nie takie małe dla osoby, która od początku do końca  pracę takiej rady by 

organizowała. To już jest organ, który ma swój wymiar prawny. Myślę, że  pomysł jest i 

trzeba nad nim mocno się pochylić, podyskutować na komisjach. Ten temat gdzieś krążył. 

Posypywanie skrzyżowań. Akurat za to miejsce odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Oczywiście zwrócimy się w tej sprawie. Za skrzyżowania zawsze odpowiada zarządca 

wyższej kategorii.  

Ścieki deszczowe. Ja nie chciałem powiedzieć nic więcej o ściekach deszczowych. 

Odprowadzamy około 100 tys. metrów. To nie biorąc pod uwagę innych kosztów a tylko 

koszt na oczyszczalni ścieków to jest to rocznie 300 tys. zł. My część tej kwoty pokrywamy, 

bo jest to 135 tys. zł. Zakładamy, że 200 tys. zł będzie w tym roku. Prawo dopuszcza 

wprowadzenie opłaty  ale większość uchwał jakie podejmują rady w tej sprawie jest uchylana 

w sądach. Nie chciałbym teraz mówić o wprowadzeniu opłaty za odprowadzanie wód 

deszczowych w ogóle od mieszkańców Chełmży. Ten temat ciągle krąży nad Polską. Raz, że 

jest to temat złożony. Dwa, że trzeba przeprowadzić ogromną  kosztowną inwentaryzację 

powierzchni dachów, terenów utwardzonych  itd. A na tym etapie próbujemy to zrobić w 

stosunku do podmiotów gospodarczych. My już  na podstawie umowy a nie uchwały rady 

dostajemy od zarządców dróg takie informacje, wyliczone są średnie opady, powierzchnia 

drogi itd. Oczywiście tylko tam gdzie jest kanalizacja deszczowa, gdzie wody są 

odprowadzane. W tym momencie to jest temat, który dopiero się tworzy. Czyli mamy tutaj 

dwa tematy. Zwiększenie dotacji jest konieczne chociażby z tego powodu, żeby nie podnieść 

kosztów ścieków i wody. Po drugie jest to próba szukania dodatkowych pieniędzy. W mieście 
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jest to 300 tys. zł. A tak naprawdę więcej, bo ja nie mogę liczyć tylko kosztów ścieków, które 

my zapłacimy. To są przepompownie, konserwacja, zarząd, prąd  itd.  

Wiata. Robimy to co jest naszym obowiązkiem i miło jest jak się słyszy takie słowa na koniec 

roku. Bardzo dziękuję.            

 

Ad. pkt 15 

Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 16 

          Komunikaty 

 

Radna Danuta Zdrojewska 

Chciałabym zachęcić mieszkańców do korzystania z mobilnego centrum mediacji. Jest to  

miejsce, gdzie można zaczerpnąć informacji na temat mediacji, czym właściwie jest mediacja, 

ale również można porozmawiać na temat formułowania pism. Odbywa się to na ulicy 

Tumskiej w świetlicy w następujące dni : środa od 12,00 do 14,00 są porady prawne, 

czwartek od 14,00 do 17,00 porady psychologiczne i piątek od 14,00 do 19,00 konsultacje 

mediacyjne oraz mediacje. To są usługi darmowe, profesjonalne. Bardzo serdecznie 

zachęcam. Jeżeli można sobie pomóc to jest to doskonały pomysł. Mediacje są w zakresie 

rodzinnym, nieletnich sprawców czynu karalnego, karnych, cywilnych  i gospodarczych, 

oświatowych i klasycznych sporów sąsiedzkich, np. ze spółdzielnią mieszkaniową. Także 

zachęcam do korzystania.  

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest nowy program ale wciąż działa ten stary. Na Tumskiej 12 mamy zespół w ramach 

innego programu. To o czym mówiła radna to jest jeszcze szersza oferta. To sprawa 

niezwykle ciekawa i chyba niezwykle potrzebna. 

Chciałbym państwu złożyć najlepsze życzenia na Nowy Rok. Chciałbym życzyć spełnienia 

tego budżetu, co również życzę sobie. Życzę, żeby to był rok samych dobrych zdarzeń, który 

będzie lepszy od tego, który mija. Te same życzenia w imieniu Państwa chciałbym przekazać 

naszym mieszkańcom, żebyśmy ich nie zawiedli, żeby te oczekiwania jakie pokładają 

głosując na nas były spełnione  w jak najszerszym zakresie, żeby dla wszystkich ludzi był to 

rok zdrowia, pełnej radości, jak największej liczby przyjaciół.     
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Ad. pkt 17 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia III sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 
 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski       

              
 

       Sekretarz obrad : 
             
                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 

 

 
 
 


