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P R O T O K Ó Ł  NR  IX/15 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

IX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 19 listopada 2015 roku  

w godzinach od 12,30 do 13,00. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania  - 

druk sesyjny nr 75. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Miasta Chełmży na lata 2015-2025 – druk sesyjny nr 76. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 

na 2016 rok – druk sesyjny nr 77. 

5. Interpelacje.  

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Oświadczenia. 

10. Komunikaty. 

11. Zamknięcie sesji. 
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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 10. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 9, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c) Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 10).  

       d)   Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 10 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć 

zobowiązania  

 

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.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IX/ 70 /15 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasta Chełmży na lata 2015-2025  
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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.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IX/ 71 /15 

zmieniającej uchwałę 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 zmieniającej uchwałę w sprawie 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.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IX/ 72 /15 

zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 5  

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 6  

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 7  

          Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam gorącą prośbę, aby zwrócić się do Komendanta Policji o zintensyfikowanie patroli, żeby 

zwracali uwagę na niewłaściwe parkowanie w strefie Rynku i ulicy Tumskiej.   

Radny Marek Jopp 

1/ W imieniu mieszkańców  ulicy Świętego Jana i Sienkiewicza chciałbym podziękować Panu 

Burmistrzowi za wyremontowanie przejścia pomiędzy Netto, blokami Sienkiewicza 1a, 

Rossmann. W końcu jest możliwość bezpiecznego przejścia. To jest własność prywatna.  

2/ Wiem, że już jest rozstrzygnięcie budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Były  wnioski KS 

Włókniarz oraz wniosek dot. renowacji drogi na Sienkiewicza.   

 

Ad. pkt 8  

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Spotkam się z komendantem i przekażę wniosek radnego. 

2/ Przejście to rzeczywiście nie jest nasz teren. Bardzo roztropnie podszedł do tego prezes 

spółdzielni mieszkaniowej. Załatwiliśmy ten temat. Niestety temat remontu parkingu i 

schodów przed Biedronką  i tak dalej został przez właściciela znowu odłożony na kolejny rok 

na wiosnę ale ja gwarantować tego nie mogę.  My nie mamy środków przymusu, żeby na 

osobie prywatnej wymóc cokolwiek. Oczywiście  tematu nie odpuścimy. Natomiast  to 

przejście stało się niebezpieczne dla mieszkańców, zresztą były takie prośby. Pan radny w tej 

sprawie również rozmawiał  z nami. Udało się zrobić ten kawałek bezkosztowo ale jak to już 

nie będę mówił. Czasem tak się uda.  

3/ Rozstrzygniecie jest w tej chwili dosyć jednoznaczne. W przyszłym roku będziemy 

realizować wniosek Włókniarza. Zadanie obejmuje 3 etapy. Nie mogę w tej chwili wskazać 
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ile uda się zrobić, bo nie znam wartości po ogłoszonym przetargu. Musimy właściwie 

przygotować się do tematu. Tam jest termomodernizacja, która przewiduje elewację, 

wymianę okien, docieplenie dachu i część ogrodzenia. Zobaczymy co w kwocie  którą mamy 

uda nam się  zmieścić. Jest to ważny element miasta. Jest to część Bulwaru, która mogłaby 

zmienić swój wizerunek. Wtedy zostałby nam jeszcze pomost na ulicy łaziennej. Tym 

tematem prędzej czy później będziemy musieli się zająć. 

 

Ad. pkt 9  

           Oświadczenia 

Radna Krystyna Myszkowska 

Poruszono kwestię wniosków jakie zgłoszono do budżetu obywatelskiego i chciałabym 

skorzystać z okazji i również poruszyć tę kwestię. Wnioski rozpatrzone były dosyć dawno ale  

komitet, który składał wniosek dot. naprawy ulicy Sienkiewicza, dokładnie jezdni od P. 

Skargi  do ul. Sienkiewicza 29 i tego chodnika od P. Skargi do ul. Polnej,  zobowiązał mnie 

do podziękowania za zaangażowanie wszystkim tym, którzy wierzyli w tę inicjatywę, którzy 

oddali swoje głosy. Niemniej rywalizacja była ostra. To był wąski odcinek. Poproszono mnie, 

że jeżeli nadarzy się taka okazja to mam podziękować za zaangażowanie, wykazanie 

zainteresowania tym środowiskiem i wkład pracy w ten wniosek.  Sami osobiście nie są w 

stanie tego zrobić.  

 

Ad. pkt 10  

          Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 
Ad. pkt 11  

         Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IX sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                    Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  


