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P R O T O K Ó Ł  NR  XII/16 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 25 lutego 2016 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 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 

rok – druk sesyjny nr 92. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 93. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na 

lata 2016-2022 – druk sesyjny nr 95. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. 

Chełmińskiej  - druk sesyjny nr 96.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości 

punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 
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do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego 

gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół – druk sesyjny nr 91.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych  form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmża przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – 

druk sesyjny nr 97. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz 

nadania jej statutu – druk sesyjny nr 94. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2015 – druk sesyjny nr 98. 

11. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2015 rok. 

12.  Interpelacje. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje. 

14.  Wnioski i zapytania. 

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16.  Oświadczenia. 

17.  Komunikaty. 

18.  Zamknięcie sesji. 

 

W związku z 70 rocznicą zakończenia II wojny światowej, wiceprezes Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Eugeniusz 

Klut wręczył odznaczenia związkowe o charakterze wojskowym. Odznaczenie otrzymały 

następujące osoby : 

- Pan Jerzy Czerwiński, 

- Pan Marek Kuffel, 

- Pan Tadeusz Cichy, 

- Pan Teofil Gronowski, 

- Pan Henryk Wiśniewski, 

- Pan Bronisław Wędzina, 

- Pan Eugeniusz Sulencki, 

- Pan Stanisław Prażucha, 

- Pan Jan  Lanckowski. 
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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 14.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 14).  

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

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pkt 50 

Podpisanie umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie na kompleksową usługę 

oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Miasto 

Chełmża. Na rok 2016 ustalono całodobową stawkę jednostkową energii elektrycznej w 

wysokości 235,00 zł/MWh netto.  

Wiem, że tu są oszczędności. Czy mógłby Pan szacunkowo powiedzieć ile moglibyśmy 

drożej płacić za energię, gdybyśmy nie działali w grupie ? 

Pkt 57-62 – blok tematyczny dot. ZIT-u 

Czy następują zmiany w ZIT-ie ? Czy już wiadomo o jakie kwoty i w jakich programach 

będziemy mogli aplikować jako miasto ? Czy to wszystko już jest doprecyzowane, czy to jest 

jeszcze sprawa otwarta ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 52 

Podpisanie umowy z p. Justyną Dąbrowską prowadzącą działalność  gospodarczą pod nazwą 

LinCost Biuro Usług Specjalistycznych w Bydgoszczy na usługę w zakresie utrzymania i 

konserwacji urządzeń melioracyjnych lokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 

2016-2018. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2018 

r. Wartość zamówienia na rok 2016 ustalono na kwotę 46.381,49 zł netto plus podatek VAT. 
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Kwota na jaką została podpisana umowa jest w wysokości 46.381,49 zł. W roku 2014 umowa 

z naszą rodzimą firmą  BIOS opiewała na kwotę 80 tys. zł a w 2015 roku na 87 tys. zł. 

LinCost to firma zewnętrzna a kwota jest bardzo konkurencyjna, bo około 40% niższa. Jakie 

jeszcze firmy złożyły swoje oferty na wykonywanie tych usług i w jakich kwotach były te 

oferty?  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 6 

Podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2016 roku  w 

wysokości 2.000.000 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. 

Czy kredyt ten już został zaciągnięty ? Jeżeli tak, to jaki jest termin jego spłaty ? Jaki będzie 

koszt jego obsługi ? 

Pkt 44 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym w Chełmży na świadczenie 

usługi w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania 

pojazdów na terenie miasta Chełmży. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2016 r. do 

31.12. 2016 r. Wynagrodzenie za świadczone usługi stanowi prowizja od wpływów 

uzyskiwanych z opłat za obszarze płatnego parkowania pojazdów w wysokości 85% 

pobranych opłat. 

Rozumiem, że tylko 15% z biletów wpływa do kasy miasta ? Jakiego rzędu jest to kwota ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 51 

Podpisanie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna w Bydgoszczy na 

sporządzenie dokumentacji, szczegółowo opisanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu : wniosek w konkursie KAWKA III w ramach 

programu : „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA- likwidacja niskiej emisji 

wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii” o przyznanie dotacji. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie 8.487 zł brutto. 

Proszę o przybliżenie tematu. Czy od ostatniej naszej rozmowy na sesji wzrosło 

zainteresowanie programem ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6 

To jest kredyt  w rachunku bieżącym, który wspólnie uchwalaliśmy.  Bierzemy go co roku. 

Spłacany jest w ramach roku. Umowa jest podpisana. Ta pierwsza transza, która jest dla nas 
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zabezpieczona a jeszcze nie wiemy czy w ogóle będziemy z niej korzystać, to kwota 800 tys. 

zł. Jest to kredyt wynikający w uchwały budżetowej, którą podjęliśmy. Jest co roku i 

najbardziej jest potrzebny na początku roku. Mamy zobowiązania, które nie zawsze mają 

przeniesienie wprost do tego jakie mamy dochody. Dochody mamy miesięczne a 

zobowiązania  czasem mamy z roku, z pół roku. Nie mam tutaj nadzwyczajnego 

kredytowania.   

Ad. pkt 44 

To kwota około 100 tys. zł. w sumie ale to trzeba wyliczyć i podać na piśmie. Nie ma 

żadnego problemu i to zrobimy, taką informację przekażemy. Nie ma tutaj specjalnie 

konkurencyjności. W ogłoszonym przetargu już od jakiegoś czasu startuje tylko jedna firma. 

Praktycznie nie mamy  wielkiego wyboru. U nas strefa parkingowa nie jest tematem 

dochodów gminy, bo to jest za mała strefa. Chodzi nam tylko o spowodowanie, aby rotacja 

miejsc parkingowych była większa i była możliwość zaparkowania krótkotrwałego.  Możemy 

podać taką informację co najmniej za ubiegły rok.  

Ad. pkt 50 

Było pytanie o ile tańsza byłaby energia. Tego nie wiem. My tę energię w ogóle mamy w tej 

chwili bardzo złożoną. A ten temat to dotyczy oświetlenia. Mamy dwa rodzaje własności 

słupów oświetleniowych. W sumie jest ich około  1300. 208 to są słupy nasze. Kiedyś było 

tak, że to się budowało i przekazywało się na konto Energii. Dzisiaj jeżeli budujemy,  stanowi 

to naszą własność. Chyba, że budujemy w porozumieniu i właściwie jesteśmy tylko 

partycypantem a słupy i tak przechodzą na własność Energii. My mamy dwa rodzaje prądu. 

Jeden prąd dostajemy w pakiecie z konserwacją. I tu nie mamy dużego wyboru. Do tej pory 

jest on na poziomie niewiele odbiegającym od ceny energii, które uzyskujemy  w wyniku 

przetargu, gdzie jesteśmy  w dużej toruńskiej grupie zakupowej. Zaś ta cena, która tu jest, jest  

ceną pochodzącą z tego przetargu. Jest to cena, która dotyczy tylko energii na oświetlenie to 

nasze. Niestety musimy to rozstrzygać osobno. Na nasze jesteśmy zobowiązani do ogłaszania 

przetargu. Na tak zwane nie nasze, czyli Energii bierzemy pakiet od właściciela słupów, który 

świadczy usługę kompleksową, czyli oświetlenie plus konserwacja i zakup prądu. Dają 

negocjować te ceny ale bywa tak, że 2 - 3 grosze różni się ta cena między ceną negocjowaną a 

ceną w wyniku przetargu. Cena rynkowa jest około 237-238 zł. Jest to około 3-4 zł na MWh. 

Nie ma ceny państwowej prądu. Mamy różnych sprzedawców prądu i to porównanie jest 

trudne. Cena energii ma tendencją zniżkową co najmniej w tych zakupach o większej mocy. 

Przy dużym zużyciu są to określone oszczędności.      

Ad. pkt 51 
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Zgodnie z zasadami Kawki do 30 stycznia złożyliśmy wszystkie projekty. W sumie jest ich 

ponad 120 wniosków. Dominuje ogrzewanie z węglowego na gazowe, jest znacząca część 

ogrzewania piecami V generacji na ekogroszek. Kilka pomp ciepła. To co Państwo tu 

widzicie to jest końcowe opracowanie całego projektu, który składamy do funduszu 

wojewódzkiego a potem idzie do narodowego. Nie tylko byliśmy zbieraczem wniosków od 

naszych mieszkańców ale te wszystkie wnioski musieliśmy opracować pod względem 

wyliczenia obniżenia emisji w związku ze zmianą źródła ciepła i sposobu ogrzewania, bo tam 

są również przeróbki np. ogrzewania piecowego na ogrzewanie centralne. To właśnie 

opracowywała Pomorska Grupa Consultingowa, z którą zresztą już dłużej współpracujemy. 

Zrobiła to po bardzo dobrej cenie. To dopiero w formie całego wniosku kompleksowego 

trafiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i złożone będzie jeszcze w 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Podaje się bardzo różne terminy co do 

rozstrzygnięcia. Projekt jest taki, że wszystkie przedsięwzięcia, które nasi mieszkańcy już 

podejmą teraz, w przypadku pozytywnego rozwiązania Kawki, będą już zaliczane jako 

zadania realizowane w ramach Kawki. Czyli praktycznie od złożenia wniosku te zadania już 

się liczą i jeszcze w przyszłym roku w sensie fizycznym  będzie można to zadanie 

wykonywać.  

Ad. pkt 52  

Co 3 lata ogłaszamy przetarg na tego typu zadanie. Generalnie nie zmienia się katalog 

czynności, które mają być wykonane w ramach tej umowy. W tym roku było 6 ofert. 

Rozpiętość cen od 55 tys. zł do 108 tys. zł. Posługuję się cenami brutto. W tym była tylko 

jedna firma z Chełmży. Nie pamiętam jaką cenę dała. W związku z tym, że ta cena była 

odstająca od ceny górnej i od tej, którą oszacowaliśmy, firma wyjaśniała powód tak niskiej 

ceny. Nie było podstaw do kwestionowania. To był zarzut, który mógł być postawiony przez 

innych oferentów, że była to rażąco niska cena. Zresztą ta rażąco niska cena w ustawie o 

zamówieniach publicznych zawsze budzi pewne emocje i jest nie do określenia.      

Ad. pkt 57-62 

To co ostatnio działo się w ZIT-ach to przede wszystkim przyjęcie strategii ZIT-owskiej, bo 

to jest podstawowy dokument, który określa zadania jakie będziemy realizować.  Strategia 

idzie do instytucji zarządzającej czyli do Marszałka Województwa i przez służby samorządu 

wojewódzkiego będzie oceniana i przez ministerstwo rozwoju. Spłynie jako gotowy 

dokument. Nadal nie mogę powiedzieć kiedy będą ogłaszane konkursy. Było pytanie, czy 

ewentualnie wiemy o jakiejś kwocie. Tak się dziwnie stało, że mówi się o kwocie, w której 
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wyjściowe będzie  przeliczenie na głowę. Byłoby to dla miasta Chełmży na poziomie 

2 198 000 euro, czyli około 8 mln zł. W tych różnych pozycjach mamy transport, który 

praktycznie jest u nas nie do zrealizowania, z którego nie będziemy korzystać. Mamy kulturę, 

przedszkola, rewitalizację, konserwację zabytków. Jesteśmy na takim etapie, że na 

spotkaniach w starostwie  „handlujemy” tymi pieniędzmi między poszczególnymi gminami. 

Powiem na czym to polega, żebyście tego źle nie zrozumieli. Jeżeli mamy założoną jakąś 

kwotę na poszczególne gminy, a średnia jest około 150 euro na głowę, to mamy tę kwotę 

rozpisaną w poszczególnych działaniach. W tej chwili gminy potrafią ocenić czy interesuje je 

np. zadanie kanalizacyjne.  Jeżeli ich nie interesuje to proponują inne zadanie a próbują wziąć 

równowartość środków na zadaniu, które nie pasuje. Jesteśmy takim miastem, które oprócz 

kanalizacji w ZIT-ie może uczestniczyć we wszystkich zadaniach. Oprócz kanalizacji 

ponieważ mamy powyżej 10 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców) a więc jesteśmy w 

innej aglomeracji toruńskiej. Tak jak widzę, to nie będziemy chcieli brać udziału  w e-

transporcie, który wiąże się z gospodarką niskoemisyjną. Nie mamy tego gdzie realizować. 

Jest co prawda bardzo enigmatycznie przedstawiona sprawa  tak zwanej bezpiecznej drogi do 

szkoły ale ona jest tak obłożona rygorami, że są to pieniądze, których możemy nie wziąć. Te 

wszystkie pieniądze są obłożone wskaźnikami. To nie jest zabawa. Wskaźniki są elementami, 

za pomocą których będzie rozliczane zadanie. Na przykład rewitalizujemy teren szkół, bo 

takie coś również nam się marzy. I  żeby pojawiły się boiska szkolne, to na przykład 

wskaźnikiem musi być ileś osób, która dzięki tego typu przedsięwzięciu zwiększy swoją 

aktywność, będzie mniej zagrożona wykluczeniem społecznym itd. Są to trudne sprawy. 

Kiedyś podawałem przykład ścieżek rowerowych, które w poprzedniej edycji były kwestią 

rekreacyjną  a więc ilu rowerzystów, rolkarzy na te ścieżki wyjedzie. A dzisiaj trzeba 

wyliczyć ile obniży się emisja spalin jak się wybuduje ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe w 

ogóle są problemem. Program dla tej części wschodniej bydgosko-toruńskiego obszaru 

funkcjonalnego wyliczyliśmy zapotrzebowanie na ponad  150 km. Natomiast alokacja 

środków jest taka, że jak się uda zrobić 60 km to będzie dużo. Przy czym prawie wszystkie 

ścieżki będą w terenach wiejskich. Mieliśmy taki projekt na 2-2,5 km ścieżek ale 

podejrzewam, że w tym ograniczeniu nasze szanse będą mniejsze. ZIT nie jest jedynym 

źródłem finansowania ale na pewno głównym z RPO. W ten sposób dostęp jest ograniczony. 

Uczestniczymy w spotkaniach, przyjmujemy strategię, przyjmujemy pewne zasady. Klimat 

między Toruniem i Bydgoszczą każdy wie jaki jest. Bardzo rzeczowo rozmawia się z biurem 

ZIT-u, który jest w Bydgoszczy. Zakładam, że pomału będziemy dojrzewać do ogłaszania 

konkursów. Przygotowujemy dokumentację na wieżę ciśnień, bo to chcieliśmy zrobić w 
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ramach konserwacji zabytków. Jesteśmy po rozmowach z projektantami na temat środków z 

POiŚ-iu na temat kanalizacji. Jest jeszcze kilka takich zadań, do których chcemy być 

przygotowani. Jest to rozłożone w czasie. I etap rozliczania pieniędzy jest w 2018 roku. To 

jest o tyle ważne, że nasz zarząd województwa zostanie rozliczony z wydanych środków. I 

mogą się pojawić szanse na negocjacje z komisją europejską co do pewnych działów i 

zasadności precyzyjnego określenia przeniesienia i tu między innymi mówi się o ścieżkach 

rowerowych.           

 

Ad. pkt 3 

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2016 rok  

 

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. Opinia komisji stanowi załącznik do 

protokołu. 

Radny Marek Jopp 

Pani Skarbnik powiedziała, że jest zarezerwowana kwota na remont ulicy Sienkiewicza. To 

chodzi o odcinek od ul. Polnej do P. Skargi. Kiedy rozpocznie się remont tego odcinka ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zabezpieczono w budżecie 150 tys. zł. Ogłosimy przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj. 

Czyli ta dokumentacja opisowa będzie kompleksem przedsięwzięcia a więc wykonania tego 

zadania. Zakładam, że w ciągu 1- 1,5 miesiąca  powinniśmy mieć wykonawcę i wtedy od razu 

wchodzimy na budowę.  Najważniejsze, żeby ktoś dał cenę, która zmieści się w tej kwocie.  

    

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 XII/ 89 /16 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XII/ 90 /16 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Strategii Rozwoju Miasta 

Chełmży na lata 2016-2022  

 

Pan Jerzy Czerwiński  Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W przedstawionym projekcie uchwały przyjęto wizję miasta Chełmża wynikającą z 

warunków środowiskowych i oczekiwań chełmżan w zakresie roli miasta w regionie i 

potrzeby poprawy warunków życia. Dobrane do tego cele ogólne i szczegółowe należy 

określić jako właściwe i umożliwiające maksymalnie blisko zrealizowanie wizji miasta w 

2022 roku. Za ważne należy uznać zbieżność strategii z dokumentami w zakresie rozwoju na 

szczeblu kraju, województwa, powiatu. 

 

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 : 
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Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XII/ 91 /16 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy 

ul. Chełmińskiej   

 

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 XII/ 92 /16 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Chełmińskiej 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i ich 

wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla 

kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych 

publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół  

 

Pan Jerzy Czerwiński  Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 
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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 XII/ 93 /16 

w sprawie określenia kryteriów naboru i ich warto ści punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych  form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmża przez inny organ niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji  

 

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 XII/ 94 /16 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych  form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 

miasta Chełmża przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta 

Chełmży oraz nadania jej statutu 

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 XII/ 95 /16 

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2015 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XII/ 96 /16 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży  

na rok 2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

          Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2015 rok 
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Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Krystyna Myszkowska – przewodnicząca komisji polityki ... – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Marek Jopp – przewodniczący komisji oświaty… – odczytał sprawozdanie z pracy  

komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Grzegorz Sosnowski – zastępca przewodnicząca komisji  gospodarki miejskiej... – 

odczytał sprawozdanie z pracy  komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący  komisji planowania... – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

         Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 13  

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 14   

           Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Jaki jest stan prac nad wdrożeniem tak zwanej ustawy 500+. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałam zwrócić się z zapytaniem, które kierowano do mnie. Relacje z posiedzeń naszej 

rady do września ub.r. były relacjonowane na stronie internetowej. Osoby, które zamieszkują 

poza Chełmżą a mimo to interesują się sprawami naszego miasta  proszą, aby chociaż 

fragmentaryczne relacje z posiedzeń znajdowały się w internecie, żeby można było obejrzeć 

to co się dzieje w mieście. 

 

Ad. pkt 15  

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 
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Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Program 500+. Brakuje jeszcze aktów wykonawczych. Określono już kwoty, jakimi na tym 

pierwszym etapie będziemy dysponować. Zakładamy, że  w Chełmży może być około 2000 

dzieci, w tym jakieś 800 rodzin. Dzieci uprawnionych do otrzymania kwoty 500 zł może być 

mniej. Brak precyzji nie wynika z tego, że nie znamy wysokości dochodu otrzymania pomocy 

na jedno dziecko. U nas przyjmowanie wniosków i cała ta operacja odbywać się będzie przy 

MOPS-ie na Hallera 19.W tej chwili adaptowane są dwa pomieszczenia, które mamy z 

wolnego mieszkania przylegającego do MOPS-u. Myślę, że warunki będą bardzo dobre. 

Zakładam, że zatrudnimy jedną osobę. Nie wiem na jaką umowę. W początkowym etapie na 

okres próbny a to dlatego, że nie wiemy jak to będzie się rozwijać. Chcę zaangażować w to 

również świadczenia rodzinne, a więc tych pracowników funkcjonujących w obrębie tematu 

będzie więcej. Chcę zaangażować w to stypendia szkolne. W tej chwili już są programy,   

które ułatwią pisanie decyzji. W świadczeniach rodzinnych byliśmy liderami jeżeli chodzi o 

czas wypłaty. W tej chwili na początek mamy określoną kwotę 4,7 mln zł, którą będziemy 

dysponować. Jeżeli nie będzie żadnych zakłóceń zewnętrznych, jeżeli my się nie potkniemy a 

nie zakładam czegoś takiego, to  w terminie  jesteśmy w stanie pieniądze wypłacać. Decyzja 

będzie wydawana na dłuższy okres czasu, co ułatwi później pracę, bo w zasadzie będzie 

działał tylko automat związany z wypłatami świadczeń i weryfikacją zmiany warunków 

wynagrodzenia w kontekście 500+ na pierwsze dziecko. Jest tutaj kryterium dochodu 800 zł 

lub 1200 zł  na jedną osobę. 1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. 

Technicznie przygotowujemy się do tego. Ulokowanie tego w MOPS-ie jest najlepszym 

rozwiązaniem.   

2/ Relacje z sesji na stronie internetowej. Nie mam wiedzy, że była przerwa w tych relacjach. 

Jeżeli nie ma żadnych przyczyn natury technicznej to odwrotnie temat będzie załatwiony. 

Jeżeli są takie przyczyny, to będziemy starali się je usunąć.  Tematem na pewno się zajmę. 

 

Ad. pkt 16    

          Oświadczenia 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym powrócić do zmiany w budżecie dot. remontu ulicy Sienkiewicza i zwrócić się do 

grupy, która przyczyniła się do powstania wniosku do budżetu obywatelskiego i uświadomić 

tym osobom, że jednak cały zakres robót, który był w tym wniosku i który według tych osób 

nie uda się już zrealizować. Włókniarz pokonał ich wniosek ilością, zaangażowaniem 

większej grupy ludzi. Ta grupa zwróciła się do mnie, żebym serdecznie podziękowała  za to, 
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że ich zaangażowanie zostało uwidocznione w budżecie. Chociaż nikt się tego nie 

spodziewał, bo wygrał Włókniarz. A jednak cały ten zakres robót widać w inwestycjach  w 

budżecie. Dzisiaj 50 tys. zł zostało dołożone, aby chodnik, jezdnia nie odstraszały na ulicy 

Targowej. Brakiem rozsądku byłoby nie zrobić tego kawałeczka ulicy, pominąć  go a tak cały 

kompleks ulicy Sienkiewicza będzie zrobiony. Za co ta grupa dziękuje. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jako, że jest punkt oświadczenia, to ja też oświadczę, że nie możemy przyjąć jako metodę. To 

nie wynikało z tego faktu, że ci którzy są drudzy w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, 

to właściwie ich zadanie znajdzie się w budżecie. To jest tylko kwestia kontynuacji zadania, 

które nazywa się odtworzenie nawierzchni  ulicy Sienkiewicza. Oczywiście dobrze, że to się 

zbiegło. Nie chciałbym, żeby potem były oczekiwania, że ci którzy byli drudzy to na pewno 

ich zadanie będzie  ujęte w  budżecie. To działanie nie wynikało z faktu udziału w glosowaniu 

nad budżetem obywatelskim ale z potrzeby dokończenia remontu tej ulicy. O co zresztą 

zawsze Pani radna zabiegała. 

 

Ad. pkt 17  

          Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

Wpłynęło na moje ręce pismo od Pana Burmistrza dot. miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a dotyczy dokładnie informacji o roszczeniach na 

podstawie art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz informacji o wydanych w 2015 roku decyzjach o ustaleniu jednorazowej opłaty w 

związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – art. 38 ust. 8 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie będę odczytywał całego pisma. 

Wszyscy otrzymacie kserokopię tego pisma i bardzo proszę o zapoznanie się z nim.   

Ad. pkt 18   

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 


