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P R O T O K Ó Ł NR X/15
z sesji Rady Miejskiej Chełmży

X sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 10 grudnia 2015 roku
w godzinach od 12,30 do 14,15. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań

oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.
9. Interpelacje.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wnioski i zapytania.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

2
13. Oświadczenia.
14. Komunikaty.
15. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 1
a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski i
na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych
obecnych było 13. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
b) Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata
Polikowska.
c)
Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.
Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza p.w. św. Jana Chrzciciela – etap II w
kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży (jako pkt 9).
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną propozycję. „Za” włączeniem do
porządku obrad projektu uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z powyższą
poprawką. Wszyscy radni głosowali za ( „za” 13).
d) Protokół z IX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 13 za.

Ad.pkt 2
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Radna Danuta Zdrojewska
Pkt 16
„Podpisanie umowy z firmą „Abrys Technika Sp. z o.o.” z Poznania na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie
przedmiotu umowy wyniesie 131.364,00 zł brutto wraz z podatkiem VAT”.
Gdzie modernizacja a gdzie rozbudowa ? Dokumentacja to wiadomo, że to część wstępna. Kiedy
przewidziana jest dalsza część związana z modernizacją i rozbudową ? Jakie są prognozy ?
Pkt 18
„Podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży na wykonanie usługi
polegającej na :
- montażu girland świetlnych na latarniach na Rynku,
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- dostarczeniu i ustawieniu choinki na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia,
- dostarczeniu dziesięciu choinek : czterech o wysokości 6 m i sześciu o wysokości 4 metrów,
- prowadzeniu bieżącego nadzoru nad choinką i prawidłowym funkcjonowaniem girland świetlnych,
- demontażu choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezienie choinki na składowisko
odpadów w dniach 1-2 lutego 2016 r. ,
- demontażu girland świetlnych.
Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 30.100,00 zł brutto wraz z
podatkiem VAT”.
W jednym z podpunktów jest mowa o 4 choinkach w wysokości 6 metrów i 6 o wysokości 4
metrów. Gdzie te choinki będą umieszczone ? Kto jest odbiorcą tych choinek ?
Radny Franciszek Kuczka
Pkt 20
„W dniu 17 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu członków
Komitetu Sterującego ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
W jakim zakresie to spotkanie dotyczyło naszego miasta ?
Pkt 22
„W dniu 25 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w Toruniu w
kolejnym spotkaniu Komitetu Sterującego ZIT. Celem spotkania było omówienie propozycji podziału
środków i uzgodnienie stanowiska”.
W jakim zakresie to spotkanie przyniesie w przyszłości jakąkolwiek korzyść miastu ?
Radny Batłomiej Kaczorowski
Pkt 15
„Podpisanie umowy z p. Anną i Sławomirem Majchrowicz współwłaścicielami Zakładu Usług
Poligraficznych s.c. w Toruniu na wykonanie kompleksowej obsługi w zakresie przygotowania i
dostawy biletów postojowych oraz abonamentów. Umowa świadczona będzie do kwoty 5.000,00 zł
brutto”.
Umowa będzie świadczona na kwotę 5 tys. zł brutto. Na ile biletów wystarczy ta kwota, żeby
wydrukować ? Jaki jest koszt wydruku jednego biletu ?
Radny Grzegorz Wojtalik
Miasto korzysta z programu "Kawka"polegającego na tym,że zmieniamy urządzenia opalane
niskoenergetycznym węglem na urządzenia,które dają mniejszą szkodliwość środowisku,chciałem
zapytać Pana Burmistrza ile wniosków na dzień dzisiejszy złożono ? Jaki będzie los tych wniosków
w najbliższym czasie ?
Radna Krystyna Myszkowska
Pkt 13
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„Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 %
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd”.
Proszę o przyblkiżenie projektu uchwały.
Pan Jerzy Czerwiński
Ad. pkt 13
To jest projekt uchwały,który dopiero będzie omawiany na komisji. Znajduje się w biurze rady a
Państwo na komisję dopiero dostaniecie. To jest formalna uchwała, która dotyczy majątku OsiT-u.
Musimy zachować formę użyczenia, ponieważ jest problem podatkowy. Stąd wprowadzamy
bonifikatę, żeby opłata nie istniała,miała charakter tylko symboliczny a dotyczy naszej jednostki
budżetowej.W szczegółach będziemy omawiać to na komisji.
Ad.pkt 16
Podpisanie umowy nie budzi wątpliwości. Ostatnio o tym mówiliśmy, że były 3 albo 4 oferty.
Pytanie gdzie modernizacja a gdzie budowa ? Budowa na pewno na Osiedlu 3-go Maja – Górna na
lewo. Tam nie ma kanalizacji w ogóle. Mówię oczywiście o projekcie, bo jak to później się potoczy
nie wiem. Na osiedlu pensjonatowym. Modernizacja na pewno w ulicy Kościuszki. Tam jest
kanalizacja ale stan tej kanalizacji i jej wiek wymaga modernizacji. Zresztą robiąc kanalizację na
osiedlu pensjonatowym i żeby pociągnąć stamtąd ścieki, to jest potrzebna modernizacja kanalizacji
w ul.Kościuszki, bo ten kolektor jest stary, a zresztą mamy tam też problem z wodą i to
zrobilibyśmy przy okazji. Modernizacja byłaby też na krótkich odcinkach łączących kolektor w ul.
Bydgoskiej przy torach kolejowych z ul. Sikorskiego. To jest krótki odcinek między torami a ul.
Dąbrowskiego. Modernizacja i budowa na krótkim odcinku ul. Mickiewicza i wpust z góry od
ul.Tumskiej przez ul. Bł. Juty. Jaki dalszy los? Ja nie potrafię powiedzieć. Jest przygotowywana
dokumentacja pod Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a więc środki, które są
zewnętrzne, które są realizowane poprzez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
ale znajdujące się w dyspozycji właściwie budżetu państwa. Zakładamy, że następna kolejność to
będzie aplikacja w ramach POIŚ-u i to przedsięwzięcie nie jest łatwe. My tę kanalizację, która
wcześniej była robiona budowaliśmy również w ramach tego programu. Termin realizacji
zakładamy, że koniec powinien być w roku 2018. Natomiast czy rozpoczniemy w tym roku, czy na
początku 2017 roku to wszystko będzie zależało od tego jakie będą możliwości aplikacyjne i
oczywiście potem podpisanie umowy. Poprzednio podpisywaliśmy umowę z Ministerstwem
Ochrony Środowiska, jak to będzie teraz trudno mi powiedzieć. My nie możemy być beneficjentem
środków unijnych na kanalizację z RPO czy ZIT-u, ponieważ tam są tylko do 10 tys. RLM-ów,
czyli równoważnej liczby mieszkańców. My mamy tę liczbę bardzo dużą, a po drugie my należymy
do aglomeracji toruńskiej, czyli siłą rzeczy ta liczba jest duża.Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ta
dokumentacja jest częścią przedsięwzięcia, bo chcielibyśmy jeszcze aby się udało w ramach tej
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budowy wykonać modernizację stacji uzdatniania wody. Chodzi o jakość wody ale też o jakość
techniki tłoczenia tej wody z docelowym wyłączeniem wieży ciśnień.
Ad. pkt 15
Posługujemy się kwotą 5 tys. zł, ponieważ zakładamy, że to docelowo powinna być ilość biletów
wystarczająca na rok w strefie parkowania. Oczywiście, że możemy powiedzieć ile kosztuje jeden
bilet. Natomiast my ustalamy kwotę i ta wartość zamówienia dlatego jest "do", żeby biletów
kupowanych było tyle ile potrzeba. Jeżeli kupimy za 3,5 tys. zł, bo taki będzie poziom obłożenia
miejsc parkingowych to będzie 3,5 tys.zł. Jak będzie 6 tys. zł to będziemy musieli wrócić z
tematem do Państwa, bo będzie kwestia zawarcia aneksu do umowy. Zakładamy, że takiej potrzeby
nie będzie.
Radny Batłomiej Kaczorowski
Na ile wystarczy zakupionych biletów ?
Pan Jerzy Czerwiński
Zakładamy, że na rok.
Ad.pkt 18.
Dwie lub trzy choinki zakupiono do urzędu a pozostałe jak co roku do kościoła. Tak jest od wielu
lat. Wszystkie choinki są o przeznaczeniu publicznym.
Ad. pkt 20 i 22
Spotkanie w Bydgoszczy całego komitetu

sterującego, czyli przedstawicieli wszystkich gmin,

które są w ZIT-ie dotyczyło formalnych rzeczy. A więc zapoznania z etapem realizacji strategii
ZIT-owskiej, która pewnie niebawem będzie przyjmowana. Dotyczyło zmian regulaminowych co
do funkcjonowania ZIT-u. Natomiast generalnie sprawa wszelkich dyskusji, tych toruńskich i
bydgoskich sprowadza się do wstępnej przymiarki do podziału pieniędzy. Co gorsza,nie według
tego jak to widzi ministerstwo rozwoju regionalnego, a więc w oparciu o jakość projektu, tylko są
przymiarki do przymierzenia się do określenia pewnych sum, które przypadały według liczby
ludności. Okazuje się, że niby liczba ludności jest czymś bardzo łatwym do określenia, bo mamy
dane GUS-owskie ale jak się dzieli pieniądze to wcale nie jest to takie proste. Jak dzieli się według
poszczególnych osi, czyli działań to wychodzi, że wszyscy mają równo ale w tych poszczególnych
działaniach .A jak spojrzy się ile dostali na końcu to jedni dostali 120 euro na głowę a inni 214
euro. Różnica duża. Jak się dzieli, żeby wszyscy mieli równo na końcu to wychodzą cuda w
poszczególnych działaniach. Dlatego na tych spotkaniach próbujemy dopasować to do siebie. W
piątek jest kolejne spotkanie w bardzo wąskim zespole, bo udział w nim bierze tylko Pan Starosta,
Wójt gminy Łubianka, Burmistrz Chełmży i Pan Prezydent Zalewski.To jest dalszy ciąg tych
rozmów, jakie będzie ich powodzenie trudno powiedzieć. Kwota w ZIT-ie jest na poziomie 10-11
mln zł. To ewentualnie moglibyśmy uzyskać. A dlaczego mówię o działaniach ? Bo jest coś takiego
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jak kwota na tereny zielone. Można by pięknie urządzić park ale pod jednym warunkiem. Gdyby się
było w obszarach chronionych. My w tym nie jesteśmy. Będą pieniądze,któych nie możemy wziąć.
Jest piękne hasło e-transport. Chodzi o transport niskoemisyjny ale my nie potrzebujemy autobusów
podmiejskich niskoemisyjnych. Nie mamy takiego pojęcia jak transport. miejski. Są w tym też
pojazdy szynowe. Z tego możemy zrealizować bezpieczną drogę do szkoły ale ona też jest
ograniczana. Jeżeli mówi się o budowie chodników czy bezpiecznych przejść, to tylko w obrębie
szkoły. Jak tego jest np. 2,5 mln zł to nie jesteśmy w stanie wydać.To są rzeczy, które musimy w tej
chwili dopracować, stąd taka ilość spotkań.
Oprócz tego są jeszcze spotkania globalne, bydgoskie. Omawiamy na nich strategię, czyli formalną
stronę działania. Te spotkania w większości są robocze.
Radny Kuczka zapytał co będziemy z tego mieli. Nie mogę powiedzieć. Zwątpienie jeżeli chodzi o
ZIT jest coraz większe. To nie znaczy, że nie mamy szans. Ale mechanizmy działania w systemie,
który jest dualny,bo są tu dwa miasta, są trudne.Nie próbuję szukać winy personalnej ale są
niezwykle trudne. Przychodzi też refleksja, że ZIT , który ma zabezpieczyć obszary funkcjonalne,
zwane kiedyś obszarami metropolitarnymi to tak naprawdę gdy patrzymy na gminy znajdujące się
na obrzezach to w niewielkim stopniu to je dosięga. Można by zapytać dlaczego mamy ograniczony
dostęp do Regionalnego Programu Operacyjnego. W niektórych dziedzinach mamy dostęp tylko
przez ZIT. Staramy się zabezpieczyć interesy wszystkich w ramach tych spotkań, negocjacji.
Wszyscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie raczej podchodzą bardzo racjonalnie i to nie polega
na tym kto komu wyszarpie ale żeby to był podział obiektywny, żeby z tych środków można było
skorzystać. A w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz wątpliwa. Na początku zapowiadano, że to
będzie 85% natomiast jak się popatrzy na montaże to będzie dobrze jak to będzie 65%.Wtedy
znowu jest znak zapytania ile trzeba mieć po drugiej stronie. A to nie jest tak, że leci oknem i się
tylko bierze. Myślę,że tam gdzie to będzie ważne dla miasta to uda nam się coś dla nas przybliżyć.
"Kawka"
Zebraliśmy 104 lub 106 wniosków. To jest dobry wynik jak na takie miasto. W tym dominuje
zmiana ogrzewania z paliwa stałego na gaz. Są 4 przypadki pompy ciepła. Chyba 6 na ekogroszek.
Do 30 grudnia musimy złożyć tak zwany wniosek zbiorowy. Czyli z tych wszystkich projektów
musi być przeprowadzone opracowanie indywidualne i zbilansowanie wartości,ktore określają
gospodarkę niskoemisyjną. Mówiąc krótko jaki będzie efekt ekologiczny. Następnie zrobiony
zostanie wniosek zbiorczy dla województwa i trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spodziewamy się, że w połowie roku dostaniemy odpowiedz. Na pewno będą różne listy, główne i
rezerwowe. Podejrzewam, że w tym temacie będą najistotniejsze rzeczy. Pierwsza to ilość
projektów do puli, która jest przeznaczona na Kawkę 3, bo to jest już trzecia emisja. I sprawa efektu
gospodarki niskoemisyjnej. Ktoś może zapytać dlaczego nie wzięliśmy udziału w Kawce 1 i Kawce
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2. Dlatego, bo nie mieliśmy badań na terenie powiatu a robi to Wojewódzka Inspekcja Ochrony
Środowiska, dot. zanieczyszczenia. Prościej mogę powiedzieć, że nie wpadaliśmy w te złe kryteria
zanieczyszczenia. W tej chwili te parametry są takie, że możemy brać udział w Kawce.
Radny Janusz Mikołajczyk
Chciałbym się jeszcze dopytać o projekt budowlany sieci kanalizacyjnej, o którym Pan Burmistrz
mówił. Czy brany jest pod uwagę odcinek od ul. Kościuszki w dół jeziora przy posesji
Kalabarczyków? Tam są jeszcze szamba.
Pan Jerzy Czerwiński
Brany jest pod uwagę ten odcinek i wiele innych, drobnych, które w tym obrębie się znajdują. To
nie jest jedyne miejsce. To są w ogóle miejsca, gdzie jest efekt uzysku 1-2 szamb a koszt jest
ogromny, bo tam trzeba te ścieki podnosić ale również to chcemy definitywnie rozwiązać ten
problem w tej okolicy. A więc wszystkie tego typu mniejsze i większe rozwiązania są brane pod
uwagę. Tylko chcę wyrazić jasno, że to jest etap dokumentacyjny.Tak wygląda procedura, żeby
dojść do momentu budowania. Ten etap właściwie musimy mieć w określonym terminie
zakończony. Następnie będzie uzupełnienie o stację uzdatniania wody i będzie projekt do POIŚ-iu.
Jeżeli uda nam się podpisać umowę, to zadanie będziemy realizować.

Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na
2015 rok

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków
Radny Mariusz Kałużny
Dochody, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, §770 zmniejszenie o 600 tys. zł z tytułu nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Czym to jest spowodowane
? Czy stanem mienia ? Czy robiliśście może analizę dlaczego te dochody nie zostały zrealizowane ?
Często rozmawiamy o funkcjonowaniu Straży Miejskiej . Tutaj akurat mamy dochody zrealizowane
w kwocie 4 tys. zł. To jest kwota znikoma, jeśli chodzi o grzywny i mandaty ale to bardzo dobrze.
Musimy przy takich okazjach mówić, że nasza Straż Miejska nie zajmuje się tylko nakładaniem
mandatów jak to czasem jest w różnych miastach. Pewnie wiele zadań i trudności stoi przed nimi.
Akurat w tej kwestii wygląda to dobrze i to chciałem powiedzieć.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wydatków. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszyliśmy
o 21 tys. dotację jaka wynikała z umowy z powiatem na ścieżki rowerowe. Zadanie to zostało
zrealizowane z ustalonym zakresie ? Tylko po prostu te środki pozostały i przełożyliśmy na
Chełmińskie Przedmieście jako nasz wkład na modernizację tej drogi. Czy dobrze rozumiem ?
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Pani Kryatyna Lulka
Tak.
Radny Mariusz Kałużny
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 605. O

ile wiem, to

zmiana dotyczy Rynku 9. To

mieszkanie jest sprzedawane już kilka lat. Nie ma chętnych. Jest pomysł wybudowania schodów .
Rozumiem, że planowane zmniejszenie środków nie spowoduje, że schody nie zostaną
wybudowane ale ta kwota wystarczy i dalej będzie realizowana ta inwestycja ? Z tego co wiem to
taka była koncepcja, żeby wybudować tam schody zewnętrzne. Mieszkanie jest bardzo duże i
przejściowe. Nie ma na nie chętnych.
Pan Jerzy Czerwiński
Pan radny zadał kilka pytań ale na część sobie sam odpowiedział. Nie odniosę się do wszystkiego.
Wyjaśnię dwie rzeczy.
Ścieżki rowerowe. Mamy udział

w ścieżkach rowerowych. Zostało zbudowane tyle ile

przewidziano, a więc nic nie jest okrojone. Nastomiast zostały wybudowane już w ramach
porozumienia między miastem a starostwem, ścieżki rowerowe Wyszyńskiego – jedynka, czyli
odcinek do Brąchnówka. I zostało wybudowane Chełmińskie Przedmieście, co łączy ścieżkę
wybudowaną na tej samej zasadzie przez gminę i powiat. My to wszystko pozamykaliśmy. I te
rozliczenia to jest część przypadająca na ten rok i na pierwszy kwartał roku 2016. Z tego co wiem
to starostwo nie do końca sobie poradziło z rozliczeniem tego zadania w Urzędzie
Marszałkowskim. Oni są koordynatorem tego zadania i te rozliczenia robią oni a dopiero potem
rozliczają poszczególne gminy. To tyle jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe.
Jeżeli chodzi o kwoty i zmniejszenie to jest to spowodowane nie zrealizowaniem sprzedaży mienia.
Ten duży skok to wiecznie wisząca Tumska. Udało się sprzedać lokale użytkowe. Wieczyte
użytkowanie jest zrealizowane. Jest to trzeci rok wprowadzania zmian opłaty za wieczyste
użytkowanie po przeszacowaniu gruntów.Ta sprawa wygląda zdecydowanie lepiej.
Radny Grzegorz Wojtalik
Stanowisko komisji planowania budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży w sprawie zmiany
budżetu miasta Chełmży na 2015 rok :
Komisja planowania budżetu finansów po wysłuchaniu informacji burmistrza miasta i skarbnika
miasta na posiedzeniu komisji w dniu 7.12.2015 r. pozytywnie opiniuje omawiany projekt uchwały.
Uzasadnienie:
Uchwałę budżetową miasta na rok 2015 zmieniano w ciągu roku uchwałami rady i
zarządzeniami burmistrza miasta ponad 20 razy. Za każdym razem zmiany po stronie wydatków
były następstwem zmian wpływów do kasy miejskiej spowodowanych działaniami skarbnika
miasta zmierzającymi do odzyskania należności miasta oraz spadkiem lub wzrostem dochodów nie
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będących zależnych od gminy miasto Chełmża.

Przedstawiony projekt uchwały potwierdza

realizację głównych założeń budżetowych z grudnia 2014 r. Zawiera on planowaną nadwyżkę
budżetową na koniec roku 2015 co pozwala w miarę spokojnie patrzeć na realizację zobowiązań,
spłatę - kredytów i pożyczek miasta w 2016 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że
zobowiązania miasta w stosunku do banków i WFOŚ wyniosą w 2016 roku blisko 3,5 mln złotych.
Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1 164 881 złotych na koniec roku przy niepewności
dochodów z podatku CIT, odpisu od podatku PIT i dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego
należy uznać za właściwą. Komisja odnosząc się do innych zmian w zakresie dochodów i
wydatków uznaje je za korygujące nie naruszające większości oczekiwań mieszkańców Chełmży w
zakresie realizacji zadań gminy.
W związku z powyższym komisja planowania budżetu i finansów proponuje Wysokiej Radzie
przyjęcie omawianego projektu chwały bez uwag.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/73/15
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad.pkt 4
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę

w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radny Franciszek Kuczka
Stanowisko komisji planowania budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 :
Komisja w dniu 7.12.2015 roku pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Za
opowiedzieli się wszyscy radni obecni na posiedzeniu.
Uzasadnienie.
W przedłożonym przez burmistrza miasta projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, dokonano zmian
limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości
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przyjętych dla 2015 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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budżecie miasta na 2015 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu co jest zgodne z celem i zasadami konstruowania takiej
uchwały. Ponadto przedstawiony projekt uchwały zawiera w uzasadnieniu chronologię zmian w
stosunku do omawianej uchwały potwierdzając prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej
gminy miasto Chełmża. Reasumując przedmiotowy projekt, tak jak w jego założeniu daje obraz
wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025.
W związku z powyższym komisja wnioskuje o przyjęcie opiniowanego projektu uchwały przez
Wysoką Radę bez uwag.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/74/15
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad.pkt 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/75/15
w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad. pkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/76/15
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/77/15
w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad. pkt 8
Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

zmiany

miejscowych

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/78/15
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

planów
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miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad. pkt 9
Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

przyznania

dotacji

Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza p.w. Św.
Jana Chrzciciela - etap II w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radny Franciszek Kuczka przedstawił pozytywną opinię komisji planowania.... w sprawie w/w
projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
UCHWAŁA NR X/79/15
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w
Chełmży na konserwację ołtarza p.w. Św. Jana Chrzciciela - etap II w kościele p.w. Świętej
Trójcy w Chełmży
Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała treść uchwały.

Ad. pkt 10
Interpelacje
Radni nie zgłosili interpelacji

Ad. pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje
W zwiąku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany.

Ad. pkt 12
Wnioski i zapytania
Radny Mariusz Kałużny
Wywóz śmieci z naszego miasta. Czy już rozstrzygnięto przetarg ?
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Ad. pkt 13
Odpowiedzi na wnioski i zapytania
Pan Jerzy Czerwiński
W dniu 14 grudnia b.r. o godzinie 10,00 będziemy wiedzieć ile jest ofert i która jest najlepsza. Nie
ukrywam, że dla nas jest to bardzo ważny temat. Umowa jest na 4 lata. Są to opłaty, które dotyczą
bezpośrednio naszych mieszkańców. Mamy w tej materii określone nadzieje.
Ad. pkt 14
Oświadczenia
Nie złożono oświadczeń.
Ad. pkt 15
Komunikaty
Pan Jerzy Czerwiński
W imieniu Rady Miejskiej,w imieniu własnym, pracowników urzędu i naszych jednostek
chciałbym Państwu,Państwa rodzinom ale przede wszystkim naszym mieszkańcom złożyć
najlepsze życzenia świąteczne, życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Pełnych ciepła rodzinnego,miłości i tego co tak naprawdę bardzo potrzebujemy czyli przyjaźni,
głębokiej wiary w drugiego człowieka.
Radny Janusz Kalinowski
Również przyłączam się do tych życzeń. Osobne życzenia chciałbym skierować do wszystkich
tych, których obowiązki zawodowe niestety nie będą pozwalały, aby te święta w pełni poświęcić
rodzinie, znajomym. Będą czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Wszystkim tym,którzy będą
musieli pełnić służbę na ulicach, na dyżurach tak jak w szpitalu i pogotowiu, czy też policjanci i
strażacy. Wszystkim im życzę jednego, żeby ich służby i dyżury były jak najbardziej nudne, bo to
będzie oznaczało,że wszyscy ci, którzy spędzają te święta w domu mogą je poświęcić na spotkanie
z najbliższymi. Tego wszystkiego im życzę z głębi serca.
Ad. pkt 16
Zamknięcie sesji
Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia X sesji Rady Miejskiej
Chełmży.

Protokołowała:
Aldona Lipińska

Przewodniczący obrad:
Janusz Kalinowski
Sekretarz obrad :
Małgorzata Polikowska

