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P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/15 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 29 października 2015 roku  

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

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz 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. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 

a/  stanowisko zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach  na 

ławników,  

b/ wybór komisji skrutacyjnej, 

c/ przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję  

2016-2019. 

4. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 

a/ wybór komisji skrutacyjnej, 

b/ przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję  

2016-2019. 

5.  Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2015 roku. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmży 

na lata 2015-2025 za I półrocze 2015 roku. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok – druk sesyjny nr 63. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej – druk sesyjny nr 66. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości – druk sesyjny nr 64. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku 

rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny – druk sesyjny nr 65. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmża – druk sesyjny nr 67. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Chełmża na lata 2015-2019 – druk sesyjny nr 68. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 rok – druk sesyjny nr 69. 

14..Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy miasta Chełmży – druk sesyjny nr 60. 

15..Rozpatrzenie projektu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk sesyjny nr 61. 

16. Interpelacje.  

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty. 

22. 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 13. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 
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b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 12, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

 
Burmistrz Miasta Pan Jerzy Czerwiński  zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

następujące projekty uchwał : 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2016 roku  (jako pkt 16), 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok ( 

jako pkt 17).  

Zgłoszoną propozycję poprawki przyjęto jednogłośnie. 

  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za ( „za” 13).  

 

d)   Protokół z VII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radna Krystyna Myszkowska 
 
Pkt 5 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 

rzecz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej o pow. 0.0102 ha stanowiącą własność 

Gminy Miasto Chełmża położoną w Chełmży przy ul. Św. Jana 12 z przeznaczeniem na 

poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cenę nieruchomości po zastosowaniu 

bonifikaty w wysokości 95 % wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 

ustalono w wysokości 1.471,00 zł brutto” 

Pkt 18„Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym , 

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości tworzących wspólnotę mieszkaniową, 

nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0.2262 ha, stanowiących własność Gminy 

Miasto Chełmża, położonych przy ul. Głowackiego 5 z przeznaczeniem na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cenę nieruchomości po zastosowaniu 95 % 

bonifikaty wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży ustalono na kwotę w 

wysokości 8.159, 00 zł „    



4 
 

Jest napisane, że wraz z kosztami przygotowania nieruchomości. To znaczy, że wszystkie 

podziały zawierają w tej wycenie geodetę, akt notarialny ? Mieszkańcy  z tych dwóch 

budynków dopytują się o to.  

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 40 „W dniu 1 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu w spotkaniu 

przedstawicieli jednostek wschodniej części BTOF – Partnerów ZIT. Przedmiotowe spotkanie 

poświęcone było zagadnieniom przystąpienia do wdrażania ZIT” 

Proszę o przybliżenie informacji. 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 8 „Upoważnienie pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do 

wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do 

Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”  

Jaka ilość mieszkańców Chełmży głosowała korespondencyjnie ? 

Radny Batłomiej Kaczorowski 

Pkt 38 „Zlecenie firmie Multi Decor Sp. z o.o. w Piastowie dostawy w terminie do dnia 

15.10.br. jednego elementu oświetlenia świątecznego – dekoracja świąteczna za kwotę 

3.022,11 zł łącznie z podatkiem VAT”. 

Czy ta firma będzie wykonywała kompleksowo oświetlenie czy tylko jeden element ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 5 i 18 

Właściwie to Pani już sobie odpowiedziała na to pytanie. My generalnie przeprowadzamy 

transakcję sprzedaży nieruchomości w taki sposób, żeby wszystkie koszty znajdowały się w 

cenie tej nieruchomości, czyli koszt wyceny nieruchomości, wszelkiego rodzaju prace 

geodezyjne związane z podziałem. Tu jest o tyle inna sytuacja, że zgodnie  z ustawą o 

gospodarce nieruchomościami i naszą uchwałą można zastosować bonifikatę zarówno dla 

wspólnot mieszkaniowych jak i spółdzielni. Taką bonifikatę stosujemy. Chodzi o to, żeby 

poprawić warunki funkcjonowania wspólnoty. W przypadku ulicy Głowackiego  bywały takie 

sytuacje, że sprzedawano tylko po obrysie budynku i jest problem, bo bardzo często teren 

przynależny, bezpośrednio użytkowany tylko przez wspólnotę, nie jest w sposób właściwy 

zagospodarowany. A w przypadku wspólnoty Św. Jana 12 jest to sprawa komunikacji i 

boksów    

śmietnikowych. Wszystkie koszty zostały uwzględnione. 

Ad. pkt 8 

W wyborach korespondencyjnie  u nas głosowały 3 osoby. 
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Ad. pkt 38 

Firma  Multi Décor  to jedna z firm zajmujących się ozdobami świątecznymi. W tym 

przypadku był to zakup tylko jednego elementu ozdobnego, tego który znajduje się na ratuszu 

miejskim. Był to najstarszy z elementów, którego nie można już było naprawić. Montaż jak 

co roku będzie powierzony jednej z lokalnych firm, która przedstawi najlepszą ofertę. Jest to 

fakt wyłącznie nabycia tego elementu. 

Ad. pkt 40 

Temat spotkania był interesujący, bo wiązał się z wydaniem 136 mln euro w ramach tzw. 

polityki terytorialnej. W każdym razie na miejskie obszary funkcjonalne. Te spotkania tak 

naprawdę są nieformalne, bo takiej instytucji nie ma. To jest grupa, która ciąży geograficznie 

do Torunia i powiatu toruńskiego. Tak naprawdę jest to powiat toruński, miasto Toruń, gmina 

i miasto Kowalewo. One tak naprawę wyprzedzają często spotkania komitetu sterującego, 

który już jest spotkaniem wszystkich przedstawicieli wójtów, burmistrzów, prezydentów 

uczestniczących w ZIT-ie. Nie jesteśmy stronami ale ustalamy wspólne stanowisko.   

Natomiast  to spotkanie dokładnie dotyczyło podziału środków, które mimo, iż za moment 

będzie gotowa strategia i będziemy wiedzieć co, z jakich osi, jak to ma wyglądać  mimo, że 

właściwie już jest harmonogram i za moment będziemy go na komitecie sterującym  

uzgadniać. A więc będziemy wiedzieć w co możemy wejść i w którym roku będą ogłaszane 

konkursy, to tak właściwie wciąż do końca nie wiadomo według jakiego klucza będą dzielone 

pieniądze. Ministerstwo odcina się od klucza, bo w obszarze terytorialnym priorytetem 

powinna być ranga i skala inwestycji jaka jest wykonywana. My chcąc uszczknąć coś dla 

siebie, próbowaliśmy ustalić wewnętrznie żeby ten podział był oparty o liczbę mieszkańców.  

Nie wiem czy to dojdzie do skutku. Dziś już wiemy, że mimo naszej zgody i jednomyślności 

to formalnie tak się zdarzyć nie może. Albo zespoły, które będą decydować o rozstrzyganiu 

konkursu będą to miały na uwadze albo podziałem środków będą kierowały inne zasady w 

obszarze funkcjonalnym. To prawda, że będąc na skraju tego obszaru  mamy być 

beneficjentami  tego co wydarzy się w centrum. A mniej beneficjentami tego co by było w 

postaci środków, które możemy pozyskać. Niemniej jednak wierzę, że zarówno z tych 

środków miękkich a więc z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z tych twardych z 

Funduszu Rozwoju, coś dla miasta Chełmży uda się pozyskać. Za moment będziemy 

opracowywać strategię. Już mamy  umowę z firmą, która to będzie robić. Będziemy Państwa 

zawiadamiać o spotkaniach licząc, że zawsze będziecie w nich uczestniczyli zaś zespoły, 

które będą tworzone branżowo albo po albo przed, tak jak będzie zatwierdzona strategia ZIT-

u będziemy chcieli zrobić to spotkanie i przedstawić nasze szanse. A te szanse trzeba mierzyć 
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przez dwie rzeczy. Możliwość wygrania pieniędzy w konkursie lub tak jak liczymy, że w 

POIS-iu już bez konkursu. Chociaż to jest z dużym znakiem zapytania ale tam są duże 

pieniądze, więc powinno nam się udać. Zresztą ten POIŚ przerabialiśmy i on jest trudny. Zbyt 

wiele gmin nie sięga po te pieniądze. Musimy być świadomi, że główne źródło tych pieniędzy 

to jest ZIT i Lokalna Grupa Działania. Tutaj te porozumienia są łatwiejsze i alokacja środków 

jest w jakiś sposób określona. Natomiast nic się nie zadzieje bez uzgodnień z Państwem, 

kiedy dojdziemy do etapu kiedy będziemy rozważali aplikację i rozwiązywanie naszych 

lokalnych problemów. Także spotkanie dotyczyło generalnie tak jak zawsze podziału 

środków w ramach ZIT-u na poszczególne gminy.               

 

Ad. pkt 3  

        Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 

 

a/  stanowisko zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach  na 

ławników,  

 

Radna Danuta Zdrojewska – przewodnicząca zespołu 

Z dniem 31 grudnia  2015 roku upływa kadencja dotychczasowych ławników sądów 

powszechnych. Zachodzi więc potrzeba wyboru ławników do Sądu Okręgowego i 

Rejonowego w Toruniu na kolejną kadencję, tj. na lata 2016-2019. Zgodnie z ustawą z dnia  

27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r.  poz.133.) i 

rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 roku  w sprawie sposobu 

postępowania  z dokumentami złożonymi  radom gmin  przy zgłaszaniu kandydatów  na 

ławników oraz wzoru  karty zgłoszenia  (Dz.U. Nr 121, poz. 693), Rada Miejska Chełmży 

przygotowując wybory ławników, zgodnie z w/w aktami prawnymi powołała zespół do 

przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika. Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży 

skierował do mieszkańców miasta stosowne ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego  i Rejonowego w Toruniu.  W wyniku tych działań  zgłosiło 

się 3 kandydatów (listy w załączeniu). Zgodnie z art. 158 wyżej wymienionej ustawy 

kandydat musi spełniać następujące warunki : 

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- jest nieskazitelnego charakteru, 

- ukończyła 30 lat, 
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- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka w miejscu kandydowania 

co najmniej od roku, 

- nie przekroczyła 70 lat, 

- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

- posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

Kandydatem nie może być  : 

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, 

- osoby wchodzące w  skład  organów, od których  orzeczenia można żądać  skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego, 

-   funkcjonariusze  Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska  związane ze ściganiem 

przestępstw  i wykroczeń, 

-     adwokaci i aplikanci  adwokaccy, 

-     radcy prawni i aplikanci  radcowscy, 

- duchowni, 

- żołnierze w czynnej służbie  wojskowej, 

- funkcjonariusze Służby Więziennej, 

- radni gminy, powiatu i województwa. 

Kandydatów na ławników  zgłaszają  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne 

organizacje społeczne i zawodowe  zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa, z 

wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli  mających czynne prawo 

wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do zgłoszenia 

kandydata na ławnika należało załączyć : 2 aktualne fotografie,  informację z Krajowego 

Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, że 

nie jest lub nie był pozbawiony  władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie 

została mu ograniczona ani zawieszona, oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do wykonywania funkcji  ławnika. Do zgłoszenia kandydata na ławnika 

dokonanego przez organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 

przepisów prawa, należało dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  albo 

odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do  innego właściwego rejestru lub ewidencji 

dotyczące tej organizacji. Natomiast do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez 

obywateli należało dołączyć listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 

ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis  każdej z 
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pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Rada zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii o 

kandydatach od właściwych organów Policji.  Taką też opinię uzyskano. Zgodnie z nią 

kandydaci nie figurują w systemach informatycznych  Policji..  

Zespół po zapoznaniu się z zebranymi materiałami  stwierdził, że wszyscy kandydaci 

spełnili formalne wymagania zawarte w ustawie i rozporządzeniu. Ponadto osoby te zostały 

zgłoszone w właściwy sposób. Do kandydatów zespół nie wniósł żadnych zastrzeżeń.   

 

b/ wybór komisji skrutacyjnej, 

 

Radni zaproponowali następujący skład komisji skrutacyjnej : 

- p. Danuta Zdrojewska, 

- p. Bartłomiej Kaczorowski, 

- p. Franciszek Kuczka. 

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na członkostwo w komisji skrutacyjnej. 

Zaproponowany skład przyjęto jednogłośnie. 

 

c/ przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję  

2016-2019 

 

Wydano radnym karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Po przeliczeniu 

głosów radna Danuta Zdrojewska odczytała protokół z głosowania tajnego. 

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu wybrana została Pani Maria Mol.  

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr VIII/58/15 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

          Wybór ławnika do Sądu Okr ęgowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 
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a/ wybór komisji skrutacyjnej, 

 

Radni zaproponowali następujący skład komisji skrutacyjnej : 

- p. Danuta Zdrojewska, 

- p. Bartłomiej Kaczorowski, 

- p. Franciszek Kuczka. 

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na członkostwo w komisji skrutacyjnej. 

Zaproponowany skład przyjęto jednogłośnie. 

 

b/ przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję  

2016-2019 

 

Wydano radnym karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Po przeliczeniu 

głosów radna Danuta Zdrojewska odczytała protokół z głosowania tajnego. 

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu wybrana została Pani  Teresa Nowicka.  

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr VIII/59/15 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okr ęgowego w Toruniu na kadencję 2016-2019 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5   

           Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2015 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawienie informacji z realizacji budżetu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o 

finansach publicznych. Zgodnie z tym w sposób wnikliwy Państwo zapoznaliście się z tym, 

co było przygotowane przez wydział finansowy urzędu. Jak sobie przypominacie  

omawialiśmy temat dokładnie na komisjach rady. Odbyły się dwie tury przed tą sesją. Chcę 

tylko przypomnieć, że informacja z realizacji budżetu na półrocze jest  materiałem nie 

przedstawiającym w sposób jednoznaczny faktycznych dochodów i wydatków. Mimo, iż one 

w samorządach powinny być realizowane cyklicznie czyli w oparciu o miesiąc, w najgorszym 
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wypadku o kwartał, nie zawsze to jest realizowane regularnie. Zresztą niektóre zobowiązania 

wypadają na drugą połowę roku a nawet na ostatni miesiąc roku. I wtedy wydaje nam się, że 

bilans może być bardzo dobry. Stąd jest to dokument taki trochę sztuczny. Niemniej jest to 

dokument, z którego można wyczytać pewne zagrożenia lub też sytuacje, które świadczą o 

tym, że budżet może być zrealizowany z dużą nadwyżką. Ja chcę Państwu przypomnieć, że 

takim zagrożeniem jest fakt, że po pierwsze mamy problem z realizacją podatku cit. Mimo, że 

był zaplanowany na poziomie 750 tys. zł. na ten moment mamy minus 200 tys. zł. Co wynika 

jak gdyby z przekazanego nam cit-u ale rozliczonego przez właściwy podmiot i ten cit jest do 

zwrotu. Chociaż to wcale nie znaczy, że my go będziemy zwracać, bo on może się do końca 

roku zbilansować. Już wiadomo, że może być problem z realizacją tego dochodu. Oczywiście  

jest to do wyjaśnienia. Doskonale wiemy, że przyczyną jest cena cukru i sytuacja w ogóle w 

cukrownictwie. Tym głównym płatnikiem cit-u był nasz podmiot jakim jest Cukrownia 

Chełmża. Takim tematem gdzie istnieje zagrożenie to jest sprzedaż mienia. Ona jest 

zaplanowana na kwotę 1,3 mln  a na półrocze zrealizowano 260 tys. zł. W planach sprzedaży 

ciągle uwzględnialiśmy Tumską. W tym roku był oferent, który wycofał się tuż przed 

przetargiem. Ta sprzedaż mienia jeszcze na pewno skoczy ale nie możemy przewidzieć jak to 

będzie wyglądało. Natomiast podatek od nieruchomości jest wyjątkowo złożony w tym roku. 

Po pierwsze mamy podmioty, które mają problemy z podatkiem od nieruchomości.  O 

niektórych wiemy wprost. Nie ukrywam, że w tym ogólnym bilansie podatku od 

nieruchomości jest kwota zwrotu podatku do Cukrowni Chełmża tego,  który był nadpłacony 

w ostatnich 5 latach. Najprawdopodobniej w najbliższych 4 latach ten zwrot będzie się 

pojawiał. Oczywiście on może się bilansować ponieważ oddawane w Cukrowni inwestycje 

powodują, że zobowiązanie podatkowe rośnie. Nie wiem czy akurat będzie się bilansował do 

tej kwoty 250 tys. zł, który to podatek był nadpłacany przez kolejne lata. Pewne interpretacje 

prawne ustawy – prawo budowlane, z której to bezpośrednio korzysta ustawa o podatkach i 

opłatach lokalnych stworzyły możliwość firmom prawniczym wykorzystania luki prawnej i 

stworzenia sytuacji jaka jest. Od 1 stycznia  to prawo ma ulec zmianie. Ono już uległo 

zmianie, ale wciąż są zapowiadane kolejne zmiany. Oczywiście nie będzie działało wstecz ale 

może będzie przywrócony taki podatek jaki faktycznie te podmioty płaciły. Był to jedyny 

podmiot, który miał podstawę do weryfikacji w oparciu o luki prawne tego podatku. To 

półrocze dobrze wróży jeżeli chodzi o realizację podatku pit. To są  dwie istotne rzeczy. Z 

jednej strony jest to przychód do budżetu gminy ale jest to też odzwierciedlenie poziomu płac 

naszych mieszkańców a przede wszystkim malejącej liczby osób  bezrobotnych. Tak 

wyglądałaby ta informacja, która została przekazana radzie na poszczególnych komisjach.      
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Radny Janusz Kalinowski  

Odczytał uchwałę nr 4/1/2015 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy  z dnia 8 września b.r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez 

burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu  Miasta Chełmża za I półrocze 2015 

roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pkt 6  

           Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Chełmży na lata 2015-2025 za I półrocze 2015 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

To był dokument, który był omawiany równoległe z informacją  o realizacji dochodów i 

wydatków za I półrocze. Jest to oczywiście perspektywa finansowa, która obejmuje wszystkie 

zadania, które wychodzą poza lata budżetowe. Ulega ona zmianie tak jak ulegają zmianie 

możliwości finansowe jakie pojawiają się po stronie dochodów i wydatków  

Radny Marek Jopp 

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, co 

będzie jednoznaczne z obniżeniem podatku pit. A wiadomo, że wpływy do samorządu to jest 

część podatku pit. To będzie duże zagrożenie dla naszego samorządu, bo spłynie mniej 

środków z pit. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To nie jest pierwszy przypadek, że pewne decyzje centralne wpływały na gminy. Tak 

wpływał na gminy vat, znanym tematem były wprowadzane wcześniej ulgi na dziecko i taka 

sytuacja może pojawić się przy zapowiadanych przez wszystkich, również przez nową ekipę 

rządzącą podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Natomiast możemy jedynie wierzyć, że 

Parlament  będzie pamiętał o samorządach, będzie uwzględniał tego typu sytuacje, biorąc pod 

uwagę dochody samorządów. Niewątpliwie może zaistnieć zmniejszenie dochodów z tytułu 

podatku pit. Jak porównuję to jest on wyjątkowo dobry w ostatnich dwóch latach. Proszę tego 

nie rozumieć, że staliśmy się jakimiś krezusami ale  zdarzały się miesiące, że dostawaliśmy z 

naszego odpisu od podatku pit około 200 tys. zł miesięcznie a dostajemy 600 tys. zł.  to mimo 

wszystko jest to spora różnica. Uderzenie w ten dochód, kiedy bezrobocie maleje a 

gospodarka jest na takim etapie drgania w górę, byłoby wyjątkowo niekorzystne. Takie 

obawy mamy ale tak jak mówię, to nie jest pierwszy przypadek. Na przykład dodatek 

mieszkaniowy był refundowany przez państwo w całości, za moment refundowana była tylko 
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jego część a potem stał się z tytułu zadaniem własnym gminy, a potem zadaniem własnym 

gminy finansowo.  Jest wiele takich elementów. Zasiłek okresowy jest również zadaniem 

własnym gminy i to są kwoty rzędu 3-4 mln zł rocznie, wciąż jeszcze w części refundowany 

przez państwo.  

Myślę, że Pan radny słusznie zwrócił uwagę, że to może bezpośrednio lub pośrednio uderzyć 

w dochody gminy. My jesteśmy tutaj beneficjentem tych działań. Właściwie możemy tylko 

patrzeć co się wydarzy.  

  

Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2016 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

 

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 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/60/15 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/61/15 

w sprawie opłaty targowej 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/62/15 

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru 

deklaracji na podatek od nieruchomości 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie 

podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/63/15 

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji 

na podatek rolny 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o obniżenie czynszu jest pewnym novum. Jest grupa 

osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu w większości ze względów ekonomicznych. 

Rozumiem, że tylko i wyłącznie najemcy mają prawo do wystąpienia z wnioskiem. Nie może 

być inaczej. Osoba, która utraciła tytuł prawny do lokalu jest zobowiązania płacić w takiej 

samej wysokości odszkodowanie jakby przysługiwał jej w przypadku gdyby była najemcą. I 

te osoby będące w trudnej sytuacji tylko w  przypadku jeżeli przywrócony zostanie im tytuł 

prawny to będą mogły ubiegać się o obniżenie czynszu. Chciałam to uściślić.    

Pan Jerzy Czerwiński 

To zostało uściślone przez ustawę o ochronie praw lokatorskich. Dotyczy to najemcy. 

Właściwie nie można mówić o prawach osoby, która użytkuje w sposób bezumowny. 

Rozumiem Pani intencje. Myślę, że po spłaceniu określonej kwoty staramy się przywracać 

umowę najmu. Jest to działanie mechaniczne. Nie jest to jedyny przywilej. Między innymi 

dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko najemcy mieszkania a nie osobie, która korzysta z 

mieszkania w sposób bezumowny. Posługiwanie się kategorią najemcy  jest zgodne z prawem 

i przez to obligatoryjne.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/64/15 

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/65/15 

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Miasta Chełmży na lata 2015-2019 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Programu współpracy gminy 

miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/66/15 
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w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2016 rok  

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 14  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy miasta Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/67/15 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

          Rozpatrzenie projektu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 12 radnych –  za 12.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/68/15 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16  

            Rozpatrzenie projektu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę odliczenia podatku rolnego w 2016 roku   

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji o niepodejmowaniu  projektu uchwały.  

 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko o niepodejmowaniu uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę odliczenia podatku rolnego w 2016 

roku .  

  

Ad. pkt 17 

           Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2016 rok 

 
Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

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 : 
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Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VIII/ 69 /15 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 

rok  

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 18  

             Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

  

Ad. pkt 19  

             Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 20 

 Wnioski i zapytania  

 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Na VI sesji pytałem o możliwość remontu chodnika przy bloku – ks. Frelichowskiego 1. 

Powiedział Pan wówczas, że co do tego chodnika to są inne plany. Ma powstać tam zatoka 

parkingowa. Mieszkańcy pytają mnie o planowany termin realizacji tej inwestycji. W jakiej 

fazie jest ten projekt ? Czy w związku z nim podjęte zostały  jakieś czynności zmierzające  do 

jego realizacji ? Osobną sprawą jest nawierzchnia ulicy Frelichowskiego. Mieszkańcy proszą 

mnie o to, żeby pamiętać o tym w przyszłych budżetach, bo przez wiele lat ulica ta była 

zaniedbywana  a mieszka przy niej ponad 2 tys. mieszkańców naszego miasta. 

 

Ad. pkt 21 

              Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

To są łatwe pytania do zadawania. Niestety odpowiedzi bardzo trudne. Doskonale Państwo 

wiecie, że jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze. Jesteśmy na etapie 
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próby spięcia budżetu i do 16 listopada musimy ten budżet przekazać Państwu. Brakuje nam 

3,8 mln zł, nie zakładając generalnie żadnych inwestycji poza unijnymi, które wchodzą 

zupełnie innym harmonogramem.  Nie deklarowałem, że na koniec roku będzie przygotowana 

dokumentacja. Jeżeli chodzi o stan ulic, to tak wygląda niestety ulica Hallera i P. Skargi. Nie 

mamy dróg osiedlowych i to są drogi, które próbujemy w określonej perspektywie czasu 

robić. One nie są  według mnie zaniedbywane, bo je łatamy ale nie jest to rozwiązanie. 

Niestety tak krawiec kraje jak materii staje. Nie zdeklaruję niczego co dotyczy tej ulicy. Czy 

będziemy w stanie w budżecie to zrobić, to jest mi trudno powiedzieć. Nie chcieliśmy 

chodnika naprawiać, bo są to dodatkowe koszty. Zresztą Pan doskonale wie, że stan tego 

chodnika jest taki, że jak się go ruszy to trzeba położyć nowy chodnik. Stąd ewentualnie jak 

byśmy robili to mówiłem o tym, że należałoby uwzględnić kwestię zatoki parkingowej, bo 

takie są wnioski i taki jest teren. A potrzeby parkingowe są ogromne ale czy to będzie 

załatwione w roku 2016 lub 2017 ja tego w tej chwili nie powiem. Było to jedno z zadań w 

projekcie ale w tym ogromnym. Ja dzisiaj nie powiem czy spadło, bo tych zadań było wiele. 

Niektóre spadły a inne jeszcze są. Generalnie największy problem jaki mamy to drogi.  

Największą inwestycją kanalizacyjną  doszliśmy do stanu blisko 80% skanalizowania miasta, 

co się w niewielu gminach udało ale niestety z drogami mamy jeszcze bardzo wiele do 

załatwienia. Funkcjonuje jeszcze  Narodowy Plan Przebudowy Dróg, czyli tzw. program 

„schetynówki”, na który złożymy wniosek na osiedle tzw. pisarskie. Na to zadanie mamy już 

gotową dokumentację i pozwolenie na budowę. Remont w „schetynówce” jest niezwykle 

trudny. Trudno osiągnąć parametry, bo tam są punkty.  Myślę, że drogami osiedlowymi też 

się tam nie przebijemy. Tam przede wszystkim dominują drogi łączące drogi innej kategorii. 

Chciałem powiedzieć, że w środkach unijnych nie ma dróg w ogóle. My liczymy na drogi w 

tych miejscach, gdzie może będziemy robić kanalizację. Nie mam żadnej wątpliwości, że 

właśnie ilość mieszkańców i stan tej drogi spowoduje, że w najbliższych  latach,  w okresie 

kadencji  temat musi być rozwiązany. To jest rzeczywiście temat, który istotnie wpływa na 

bezpieczeństwo. Tam jest zdecydowanie lepszy prawy chodnik ale nie chciałbym o tym 

rozmawiać w taki sposób, że ”chodźcie po prawej stronie bo po lewej jest gorzej”. Tak jest na 

Hallera. Po prawej stronie jest nowy chodnik  a po lewej gorszy i ludzie mają uwagi, że 

poruszanie się wózkiem z dzieckiem tą stroną ulicy stanowi problem. Tam mamy plan 

związany z modernizacją uwzględniającą sprawy oświatowe.  

Tak to wygląda na ten moment. Każda deklaracja mogłaby wydawać się nieprawdziwa ze 

względu na dochody gminy. Po drugie jest to jeden z trudniejszych zbliżających się 

budżetów, chociażby z tego powodu, że są największe zobowiązania kredytowe, te które 
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pozwalały nam na wydanie na inwestycje ponad  20% a któregoś roku nawet 30%. I udało się 

dzięki temu zrobić to co jest. Już budżet 2017-2018 jest łatwiejszy. Natomiast uważam, że to 

zadanie w najbliższym czasie będzie priorytetowe. Nie chciałbym jednak składać w tym 

momencie żadnych deklaracji. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Ja tylko chciałem zapytać o termin realizacji. Ponieważ mieszkańcy usłyszeli, że ma być 

robiony parking i pytają mnie kiedy. Nie byłem w stanie odpowiedzieć im na to pytanie. 

Dlatego wolałem, żeby burmistrz odpowiedział konkretnie do wszystkich mieszkańców. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja to wyjaśnię. Nie miał być robiony parking. W chwili kiedy będziemy realizować to zadanie 

inwestycyjne, chcielibyśmy uwzględnić zatokę parkingową. Nie chciałbym żebyśmy zostali 

zrozumiani przez mieszkańców w taki sposób, że my tam planujemy parking. Nie. Chodziło o 

to, żeby ten chodnik w taki sposób zmodernizować, żeby był nowy ale żeby wbić się w teren 

zielony i uwzględnić to, że tam stoi zawsze dużo samochodów i ta komunikacja jest 

ograniczona. Tylko  w tym kontekście mówiłem o parkingu. Uważam temat za priorytetowy.    

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę Pana Burmistrza, żeby wpłynąć na firmę, która prowadziła wykopy ziemne u zbiegu 

ulicy Mickiewicza i Hallera. Kierowcy bardzo się denerwują. Wykopy zostały zakończone i 

ta cała inwestycja blisko 2 tygodnie temu. Natomiast zwał ziemi bardzo utrudnia 

komunikację. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Już zwróciłem na to uwagę. Ktoś zapomniał kto był inwestorem. Firma, która usunęła wykop 

po prostu ulotniła się i zostawiła taki stan jaki jest. A gazownia tego nie odebrała. My od 4 

dni ścigamy gazowników, nawet pod rygorem tego, że do 1 listopada posprzątamy to sami. 

Kierowcy nie tylko się upominali ale już trafili w te barierki. Myślę, że temat rozstrzygniemy. 

Przed nami święta a to jest droga na cmentarz.  

 

Ad. pkt 22  

              Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23  

             Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Przed nami 11 listopada a sesji już nie będzie. Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na 

obchody Święta Niepodległości. One zaczynają się o 9,00 mszą, potem jest przemarsz do 

miejsc pamięci narodowej. Jest pewne novum, bo przemarsz kończył się dotychczas śpiewem 

pieśni patriotycznych  w CHOK-u. Z inicjatywy społecznej ta część imprezy jest przeniesiona 

na Rynek na godz. 18,00. Eksperymentalnie. Dłużej będziemy świętować. Otrzymacie 

Państwo zaproszenia. Zapraszam przede wszystkim wszystkich naszych mieszkańców. Jest to 

niewątpliwie powód do świętowania, do radości. Oprócz pamięci osób, którzy tę 

niepodległości nam przynieśli chciałbym, żeby to był powód do radości. 

Dwa komunikaty natury technicznej. Opublikujemy informację na temat programów Ryś i 

Kawka. Program Ryś jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  na 

termomodernizację budynków, gdzie beneficjentem może być osoba fizyczna, właściciel 

nieruchomości. Niestety nie ma jeszcze zasad ale tempo było  tak duże, że były przymiarki 

żeby wnioski były składane do końca roku 2015. Sytuacja się zmieniła. Szczegółowy 

regulamin i zasady będą u nas dostępne. Temat został przełożony przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska na I kwartał  roku 2016. Czyli nie ma pośpiechu. Artykuł na ten temat 

mam nadzieję, że się ukaże. Współpracując z NFOŚ na koniec roku będziemy mieli pełną 

wiedzę na temat programu. Tu jest 40% dofinansowania. Pozostała część może być 

skredytowana z preferencyjnego kredytu najprawdopodobniej w części płaconego przez 

NFOŚ. Natomiast bezpośrednio beneficjentem tematu jest osoba, która jest właścicielem 

nieruchomości. Nie wiem na ile wspólnoty ale to wszystko postaramy się wyjaśnić. Natomiast 

drugi program Kawka jest emisją nr 3. My nie mogliśmy wejść w niego wcześniej ponieważ 

dotyczy stopnia zanieczyszczenia atmosfery tlenkiem węgla,  a żeby wejść w program to 

trzeba mieć opinię wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i o zanieczyszczeniu 

tlenkiem środowiska w określonych przedziałach wartościowych. Na przestrzeni dwóch lat 

wstecz nie było to wykonane dla powiatu. W tej chwili mamy aktualne i mieścimy się w skali 

zanieczyszczenia. A do tego jesteśmy miejscowością powyżej 5 tys. mieszkańców a więc jest 

możliwość udziału w tym programie.  Wnioski muszą spłynąć do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska do dnia 31 grudnia b.r. Przy czym pośrednikiem całego przedsięwzięcia 

jest miasto Chełmża. My będziemy się starali w pierwszym tygodniu listopada przekazać 

pełnię informacji naszym mieszkańcom, którzy są skłonni zmienić rodzaj ogrzewania z źródła 

nieekologicznego na ekologiczne, tkj. olej i gaz i  te urządzenia grzewcze na paliwo stałe, 

które spełniają certyfikaty środowiska. Tu dofinansowanie jest do 45%. My nie wykluczamy 

w zależności od udziału, od ilości chętnych dopłaty z budżetu gminy. W niektórych 

przypadkach tak się robi, żeby zachęcić mieszkańców do tego działania. Wszystko będzie na 



22 
 

stronie internetowej. Wszystko jest na stronie internetowej WFOŚ  i będzie wskazany 

pracownik, który udzieli informacji. Bez względu na to jaka będzie ilość chętnych osób my 

postaramy się pośredniczyć w przedsięwzięciu i  jeżeli to będzie możliwe również wesprzeć 

tego typu działania z budżetu. Zależy nam przede wszystkim żeby środowisko było inne, 

żebyśmy nie doszli do takiego etapu jak Kraków.          

Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  dokonałem analizy złożonych przez radnych  oświadczeń 

majątkowych. Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności 

pieniężnych. Po dokonaniu analizy stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedniego. W złożonych oświadczeniach nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Przedłożone oświadczenia są dostępne na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmży. 

     Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie prawidłowości oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

oraz Burmistrza Miasta Chełmża, pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu w 

sprawie prawidłowości oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Chełmży oraz 

pismo Burmistrza Miasta w sprawie prawidłowości oświadczeń majątkowych złożonych 

przez pracowników urzędu, dyrektora ZWiK, kierownika OSiT, prezesa Zarządu ZGM sp. z 

o.o., dyrektora PiMBP, kierownika MOPS, kierownika ZEAO, dyrektorów szkół i 

przedszkoli. 

 
Ad. pkt 24  

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

                    Sekretarz obrad : 
 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  


