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P R O T O K Ó Ł  NR  XIII/16 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 12 maja 2016 roku  

w godzinach od 12,00 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.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 

rok – druk sesyjny nr 99. 

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025  – druk sesyjny nr 100. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2016 roku – druk sesyjny nr 97. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Gimnazjum nr 1  

w Chełmży, Przedszkola nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży oraz Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Chełmży – druk sesyjny nr 98. 

7.   Interpelacje. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9.   Wnioski i zapytania. 
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10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11.  Oświadczenia. 

12.  Komunikaty. 

13.  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 12.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 12).  

       d)   Protokół z XII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 38 

W dniu 7 kwietnia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu w hotelu „Filmar”  w 

konferencji nt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych”.        

Czy te wyzwania wiążą się z dodatkowym obciążeniem dla budżetu miasta ? Z czym to jest  

związane ?  

Pkt 8 

Podjęcie decyzji w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Chełmża niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Chełmży przy ul. Jaśminowej i ul. Dębowej   o pow. 

0.0466 ha i o pow.  0.0426 ha za kwotę 25.422,00 zł.  

Czy nieruchomości gruntowe zostaną zakupione pod drogę ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 3 
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Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz 

współwłaścicieli działki z obrębu 9, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej 

powierzchni 0.0212 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża położonej przy ulicy 

Chrobrego/Broniewskiego. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę 16.800,00 zł brutto.  

Proszę o przybliżenie tematu. 

Pkt 39 i 40 

W dniu 20 kwietnia br. Burmistrz Miasta  uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu 

przedstawicieli Komitetu Sterującego ZIT BTOF, którego celem było przedstawienie stanu 

prac nad Strategią ZIT oraz rozstrzygnięcie kwestii problemowych w zakresie alokacji 

środków w ramach ZIT.    

W dniu 4 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w Toruniu    w 

spotkaniu mającym na celu dokonanie ostatecznych korekt w podziale środków 

przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

BTOF.           

Proszę o przybliżenie tematu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 11 

Podjęcie decyzji w sprawie powołania biegłego-rzeczoznawcę majątkowego do 

przeprowadzenia prac w następującym zakresie : 

- zweryfikowania budynków i budowli, 

- sporządzenia w formie pisemnej rzetelnej i bezstronnej opinii dotyczącej kwalifikacji 

obiektów budowlanych, 

- dokonania wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie nieruchomości położonej w 

Chełmży przy ulicy Bydgoskiej ( Cukrownia – Nordzucker Polska S.A.), 

- oceny poprawności opodatkowania instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku 

w kategorii budowli. 

Czy rzeczoznawca dokonał już oceny i jaki jest jej wynik ?  

Pkt 25 

Zlecenie p. Małgorzacie Jania ASKLEPIOS ze Szczecina zakupu i dostawy zestawów 

higienicznych oraz dystrybutorów za łączną kwotę 3.124,20 zł brutto wraz z podatkiem VAT. 

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia ustalono do dnia 31.03.2016 r.  

Gdzie te dystrybutory będą zamontowane ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 30 
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Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu na 

wykonanie remontu ulicy Sienkiewicza w Chełmży. Za wykonanie przedmiotowych prac 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 135.351,48 zł wraz z podatkiem VAT. 

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.05.2016 r. 

Z tego co obserwuję, to prace wykonywane są od poniedziałku.  Czy ten termin nie jest 

zagrożony ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 12 

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru Banku Spółdzielczego w Chełmnie, Oddział  w Chełmży 

jako wykonawcę usługi polegającej na prowadzeniu obsługi bankowej gminy miasta Chełmży 

w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2021 roku. 

Czy były jakieś inne oferty banków ? Czy podpisano tę umowę jako kontynuację, bez 

zaznajomienia się z innymi ofertami na prowadzenie rachunku ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 

W wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego między ulicą Broniewskiego 

a tą częścią pola uprawowego były przejścia, które wcześniej prawdopodobnie 

przygotowywano pod ewentualne drogi. Kiedy został opracowany plan, to okazało się, że dwa 

z takich przejść są niewykorzystane  na potrzeby drogowe. Stanowiło to problem. W tym 

miejscu gromadzono  różne nieczystości. Takie przejście dwóch sąsiadów kupuje na 

powiększenie swoich nieruchomości. Nie ma potrzeby ogłaszania przetargu ponieważ one 

odrębnie nie istnieją jako działki, tym bardziej podzielone i są przeznaczone na polepszenie 

warunków. Długo wstrzymywaliśmy się z tą sprzedażą, bo były zastrzeżenia do planu. Ta 

sytuacja zakończyła się i zakończyła się też trwałość projektu na ulicy Broniewskiego. 

Zbyliśmy nieruchomość, która w jakiś sposób służyła mieszkańcom tych dwóch domów a dla 

nas stanowiła problem przede wszystkim ze względu utrzymania czystości.   

Ad. pkt 8 

Te działki zostały przeznaczone do nabycia pod drogi publiczne.  

Ad. pkt 11 

Jest to kontynuowany temat podatkowy związany z Cukrownią Chełmża. To jest właściwie 

drugi biegły. Pierwszy biegły  wykonał swoją robotę. Mieliśmy dylematy. Oprócz określenia 

stanowiska decyzją administracyjną co do wniosku samej Cukrowni,  to rozważaliśmy 

wydanie decyzji o pewnych zmianach opodatkowania niektórych obiektów na terenie 

Cukrowni. Oczywiście spór toczy się zawsze o to co jest budowlą a co budynkiem. Tego typu 
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działania podjęło wiele podmiotów gospodarczych w Polsce  w stosunku do gmin. Pojawiły 

się w obiegu prawnym orzeczenia sądowe. Między innymi jedno dotyczące Kruszwicy w 

sposób jednoznaczny wpisuje się w historię jaką my mamy z Cukrownią w Chełmży. 

Zwracając uwagę, na pewne obiekty, które zostały zakwalifikowane jako budynki, 

postanowiliśmy zweryfikować je po raz drugi.  W tej chwili trwamy przy fakcie 

zakwalifikowania inaczej obiektu silosu, nie jako budynku  ale budowli, zbiornika wód 

spławiakowych, studni głębinowych, które w ogóle nie pojawiły się w opodatkowaniu. Temu 

biegłemu rzeczoznawcy jest o wiele łatwiej działać. Zresztą umowa z nim będzie na znacząco 

mniejszą kwotę. On korzysta z materiału, który opracował poprzedni rzeczoznawca. Musi to 

być poparte wejściem do Cukrowni. Nie jest to takie proste. Wymaga pewnych ustaleń, 

uzgodnień. Musimy mieć opinię biegłego rzeczoznawcy, bo jest to niezwykle ważny element 

w momencie kiedy następują odwołania od decyzji do sądu. Chcemy to zrobić dobrze, żeby 

skutek naszych działań był korzystny dla obu stron. Nie jest to wymierzone przeciwko 

Cukrowni ale jest to działanie, które ma powodować, że sprawa podatków będzie zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 Ad. pkt 12 

Nie ma u nas możliwości nierozpatrzenia innych ofert. O tyle był to inny przetarg, ponieważ 

nie mieści się on w ustawie o zamówieniach publicznych, bo ta kwota jest mniejsza niż 30 

tys. euro ale odbywa się w trybie naszego regulaminu. Składamy zapytania do naszych 

banków. Zapytań było do 4 banków. A oferty były dwie, czyli z PKO oraz BS Chełmno. 

Zdecydowanie lepsza była oferta Banku Spółdzielczego w Chełmnie. Umowa  na obsługę 

bankową została podpisana na 5 lat. Oferty rozpatrywała komisja w trybie podobnym jak w 

ustawie o zamówieniach publicznych.    

Ad. pkt 25 

Dystrybutory ustawiono w dwóch miejscach. Poniżej budynku na ks. Piotra Skargi 10. Taka 

była nawet sugestia na jednej z komisji. Drugie miejsce to u zbiegu ulic Chełmińska i Rybaki. 

Ulica Rybaki  to jest miejsce, gdzie mieszkańcy chodzą z psami. U nas pakiety zdają 

egzamin. Nie mamy sytuacji, że pakiety są niszczone. Zakładam, że są one wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Ad. pkt 30 

Nie mam sygnałów, żeby termin był zagrożony. W umowie wpisane są kary umowne. Oni 

sobie zdają sprawę, że każdy dzień dużo kosztuje. Przyglądaliśmy się pracom. Robiliśmy 

wpust na skrzyżowaniu  ulicy św. Jana i Sienkiewicza ale to w niczym nie koliduje z tym co 

wykonuje firma.    
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Ad. pkt 38 

Konferencja w  dniu 7 kwietnia b.r. miała charakter dwudniowy. Byli na niej skarbnicy, 

wójtowie i burmistrzowie. Generalnie dotyczyła rozliczania vatu w urzędach. U nas  są 

jednostki, zakłady budżetowe płacące vat. Sam urząd nie jest płatnikiem vatu. Przepisy prawa 

zmuszą nas do uregulowania tego tematu i właściwie cały układ konferencji poświęcony był 

centralizacji w ramach gminy wszystkich jednostek budżetowych  w kwestii płacenia vatu. To 

bardzo złożona, typowo księgowa sprawa. Czekamy na ewentualne rozporządzenia, jakie 

przyjdą w tej materii.    

Ad. pkt 39 i 40 

ZIT w Bydgoszczy to bardzo krótkie posiedzenie, które dotyczyło poinformowania nas i 

przyjęcia wszystkich uwag jakie były do strategii rozwoju, czyli sprawa taka techniczna.  

Było to również spotkanie, na którym należało wyjaśnić różnicę w podziale kwoty. Poszło o 

700 tys. euro, które po stronie wschodniego (toruńskiego) ZIT-u było nadwyżką. Niestety nie 

do wykorzystania ale do oddania. Była to sprawa złożona, bo to 700 tys. euro było właściwie 

tylko w 3 priorytetach. A my chcieliśmy zdjąć we wszystkich priorytetach, czyli działach, z 

których będziemy sięgać po pieniądze. Dla Bydgoszczy jest to bardzo istotne, bo to zmieniało 

układ. Czyli nie chodziło o samo 700 tys. zł ale o techniczne wyprostowanie kwoty 

nienależnej. Na szczęście, jak to się podzieli przez wszystkie gminy to nie wychodzi aż tak 

duża kwota. Z jednej strony dzieją się pewne ustalenia, a z drugiej strony rzeczy techniczne, 

które przygotowują nas do konkursów. W tym roku odbędzie się konkurs na 

termomodernizację i tu mamy dwie szkoły oraz CHOK. Nie chciałbym mówić o innych 

budynkach, bo to jeszcze jest ustalane. Prawdopodobnie będą to zabytki a dokładnie kultura, 

w której mieszczą się zabytki. Mamy tu wieżę ciśnień. Zakładam, że w tym roku zajmiemy 

się przedszkolami. Ustawa zobowiązuje nas z roku na rok do obowiązku przyjmowania 

dzieci, bez względu na to czy rodzice pracują, czy też nie. W tym roku to są 4-latki. Za rok 

będą to 3-latki. Siłą rzeczy brakuje nam  około 50 miejsc przedszkolnych. Zakładamy 

możliwość skorzystania z środków unijnych i ten temat będzie możliwy do rozwiązania w 

sposób kompleksowy. W tym roku poza ZIT-em będziemy mieli we wrześniu aplikację na 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w części jaką znacie  - osiedle 3-go Maja, 

osiedle pensjonatowe,  Kościuszki  i dwa mniejsze tematy dot. ulicy Mickiewicza i 

Sikorskiego.          

Z unijnych środków byłoby to wszystko. Za chwilę przyjdziemy na sesję z tematem 

drogowym dot. osiedla pisarskiego. Nie ukrywam, że cały czas są tarcia  w sprawie 

dofinansowania zadania, które mamy już dawno wykonane, mówię o osiedlu 3-go Maja.  Jest 
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szansa na kwotę około 460 tys. zł. Ta kwota dokładnie jeszcze nie jest określona. Byłby to 

zaczyn na realizację osiedla pisarskiego. W tej chwili nas rozliczają z tego zadania. 

To ostatnie spotkanie w starostwie to był rozdział środków między gminami. Dysponujemy 

pewną kwotą w poszczególnych priorytetach. Są takie priorytety jak np. e-transport. 

Tramwaju sobie nie zafundujemy. Siadamy wtedy z gminami i miastem  Toruniem i 

pokazujemy gdzie nas pieniądze interesują a które pieniądze bylibyśmy w stanie oddać. Takie 

spotkanie mamy  również za sobą. Mamy dosyć komfortową sytuację z uwagi na to, że w 

ZIT-cie nie ma zbyt wiele miast i możemy dokonywać pewnych manewrów z Toruniem,  dla 

nas są to duże kwoty, dla nich nie są znaczące. Oni dla odmiany mogą pieniądze nam oddać. 

Wyrównujemy wtedy jeden do jednego.  

 

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 Grzegorz Wojtalik  wiceprzewodniczący komisji planowania… przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Opinia komisji stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Dział 851 „ochrona zdrowia”. Nasze miasto zaplanowało w budżecie na 2016 rok kwotę 56 

tys. zł na wykup udziałów szpitala. W tej chwili jest propozycja zwiększenia tej kwoty o 24 

tys. zł Z jakim wnioskiem szpital wystąpił do nas, jak uzasadniał potrzebę zwiększenia tych 

środków?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do historii. Szpital nie jest szpitalem 

państwowym ale spółką prawa handlowego. Udziałowcami są starostwo toruńskie, miasto 

Chełmża, gmina Chełmża, gmina Łubianka, gmina Łysomice, Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

i osoby prywatne posiadające po 1-2 udziały. Z powodu tego, że szpital jest w Chełmży, że 

jest to 300 miejsc pracy, że jest to instytucja, która świadczy o nas, starostwo robiąc montaże 

finansowe  uwzględniało wsparcie udziałowców przy realizacji tych inwestycji, w tym i nasz 

udział. Praktycznie wszystko co się odbyło, odbywało się zawsze z kapitału, który 

wprowadzali do spółki przez objęcie udziałów właściciele i oczywiście ze środków 

zewnętrznych, bardzo często również kredytowanych, które pochodziły z NFZ-tu lub z 
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środków unijnych. Jednym z zadań, które nie było zrobione to była dalsza modernizacja 

jednego z  oddziałów i cała sieć informatyzacyjna, chodzi o łączność w celu dokonywania 

badań i innych czynności z tym związanych. I ta decyzja zapadła, że ta inwestycja będzie 

realizowana i zrealizowana została dwa lata temu. I wtedy według pewnego klucza 

ludnościowego oczekiwano wsparcia od udziałowców.  Dla nas była to kwota 116 tys. zł. Z 

racji tego, że nasze środki są skromne, od razu poprosiłem o rozłożenie w czasie. Nie byłem 

jedyny, który o to poprosił. Z tego co wiem, to gmina Chełmża boryka się jeszcze z  tym 

problemem mimo, że ma tę kwotę dużo mniejszą.  Mamy oszczędności na zimie. Chcąc się 

wywiązać z zobowiązania, poprosiłem o zwiększenie z 56 tys. zł na 80 tys. zł, natomiast 

ostatecznie będzie to objęcie udziałów za 116 tys. zł. Za każdym razem mówimy, że 

chcielibyśmy, żeby to było ostatnie takie zadanie. Jak to przekładamy na fakt, że ten szpital tu 

jest, na sposób jego funkcjonowania, to dochodzimy do wniosku, że jest to nasze wspólne 

zadanie dla dobra naszych mieszkańców. Stąd taki wniosek  do Państwa.  Będę jeszcze miał 

wniosek do komisji gospodarki miejskiej. Ponieważ, żeby tę czynność wykonać potrzebna 

jest pozytywna opinia na temat objęcia tych udziałów. Odeszliśmy od formy, którą mieliśmy. 

Szpital jest płatnikiem podatku od nieruchomości na poziomie 36-38 tys. zł rocznie ale 

metoda umarzania podatku jest metodą nieformalną i nieekonomiczną. Udziałowiec ma swoje 

prawa w sytuacjach jakie mogłyby się pojawić, stąd jest ta propozycja obejmowania 

udziałów. Robię to za zgodą Państwa, przy czym tę czynność jako organ podatkowy 

mógłbym wykonać sam.     

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XIII/ 97 /16 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4   

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025   
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Radna Małgorzata Polikowska 

W dziale 750  pkt 10 mamy następujący zapis „doradztwo w zakresie zastępstwa 

procesowego”. Jest to umowa zawarta z PricewatherhouseCoopers sp. z o.o. Proszę o 

wyjaśnienie. To doradztwo wynika z jakich prowadzonych spraw ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

To spółka, z którą mamy podpisaną umowę na odzyskanie vatu w gminach.  Umowa do 

niczego nas nie zobowiązuje. Najprawdopodobniej z tego nie skorzystamy. Oni badają naszą 

sytuację, czy na środkach unijnych  vat, który gmina płaciła byłby do odzyskania. Były 

gminy, które odzyskiwały w ten sposób ogromną kwotę. W naszym przypadku szanse są 

niewielkie. Podpisanie umowy wygląda w ten sposób, że określamy prowizję od kwoty 

odzyskanej w momencie kiedy ona wpłynie na konto gminy. Musiało to być uwzględnione  w 

WPOF-ie. Jest to całkowicie w tej chwili bezkosztowe.    

Radny Grzegorz Wojtalik  wiceprzewodniczący komisji planowania… przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Opinia komisji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XIII/ 98 /16 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2016-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2016 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński  Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XIII/ 99 /16 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2016 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt  6  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży 

oraz Szkoły Podstawowej nr 2 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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XIII/100/16 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Gimnazjum nr 1  

w Chełmży, Przedszkola nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży oraz Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7    

         Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 8    

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 



11 
 

Ad. pkt 9    

         Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Kalinowski 

Ostatnio dużo rozmawialiśmy o radzie  senioralnej. Na jakim etapie jest ten temat ? 

Radny Marek Jopp 

Kładzione są jakieś rury przy bloku na ulicy Sienkiewicza – przy przejściu między 

Rossmannem a Netto.  Jeśli te prace zostaną zakończone czy jest szansa, żeby ten teren był 

wreszcie uporządkowany i spełniający wszystkie standardy ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Jak przebiega wypłata  środków z programu 500+ ? Ilu rodzinom zostały już wypłacone 

świadczenia ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Proszę Pana Burmistrza, aby spowodował zamontowanie tabliczki na placu zabaw na 

terenie Bulwaru informującej o dopuszczalnym wieku korzystania z urządzeń zabawowych. 

Tam w tej chwili część urządzeń zabawowych jest w naprawie i za chwilę wrócą one na plac. 

Natomiast są uwagi rodziców i dziadków, że bardzo często na placu przebywa młodzież, 

która korzysta z tych urządzeń i niszczy je. Są to 16-latkowie i starsi. Gdyby pojawiła się taka 

tabliczka to rozwiązałoby sprawę. Nie umiem określić wieku, np. do 10 –lat, a młodzież nie 

powinna korzystać z urządzeń.  

2/ Wzdłuż Mrówki jest alejka polbrukowa. Z prawej strony posadzono drzewka. Przy bloku 

Sienkiewicza 3a położono ostatnio kostkę polbrukową. Zastąpiła ona wydeptaną ścieżkę. 

Kilka metrów dalej w kierunku bloku Św. Jana  16 jest drugi taki kawałeczek, mający około 

10 metrów. Tam często mieszkańcy, w tym również osoby niepełnosprawne  krocząc ze Św. 

Jana 16 muszą robić takie zakole alby dotrzeć do polbrukowej drogi prowadzącej do ulicy 

Sikorskiego i w kierunku przychodni. Gdyby więc były prowadzone jakieś prace na 

chodnikach i można by wygospodarować kostkę, te 10 metrów naprawdę ułatwiłoby 

zwłaszcza osobom starszym przedostanie się do centrum.   

 

Ad. pkt 10  

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Rada Seniorów to kwestia związana z procedurami jakie mamy w  uchwale i w statucie. 

Rozpoczął się proces wyłonienia i pewno udałoby się nam wybrać radę na tej sesji ale okazało 
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się, że w naborze publicznym komisja sprawdzająca zgodność wniosku z obowiązującymi 

przepisami stwierdziła uchybienie w jednym wniosku. Podjęła decyzję o oddaniu wniosku do 

uzupełnienia. Wszędzie są terminy w jakim można to zrealizować. Myślę, że ostateczne 

powołanie rady odbędzie się na sesji absolutoryjnej w czerwcu. Z naboru publicznego jest 6 

kandydatów. 2 kandydatów jest z komisji społecznej i 2 powinien przedstawić burmistrz a ja 

w chwili obecnej mam jedną osobę. Chcemy to zrobić zgodnie z procedurą. Z tych 6 osób 

zgłoszonych z naboru publicznego będziemy musieli wybrać tylko 3.  Nie chciałbym, żeby 

gdziekolwiek było jakieś uchybienie, które potem wywoła emocje, odwołania itd. Zrobimy to 

zgodnie z  procedurami. A więc mamy jeszcze czas, żeby to doprowadzić w sensie  

formalnym do właściwego porządku i przygotować materiał na komisję a potem na sesję.          

2/ Są to prace, które wiążą się właśnie z tym co odkładano od 2 lat. Przekładane są  rury 

odwodnieniowe.  Na to jest projekt i dokumentacja. Są to roboty ziemne, które poprzedzają 

wykonanie tej części parkingowej. Mamy informację z Warszawy, że zadanie dokończą. Nie 

znamy jednak terminu. Najprawdopodobniej będzie również robiona ta część frontowa. Tam 

była również prowadzona przebudowa związana z dokumentacją, którą znamy. Jest to więc 

fragment robót mających zakończyć się przebudową całego parkingu.  

3/ Program 500+. Nie wiem skąd jest szum w Polsce. My od samego początku nie mieliśmy 

żadnych problemów, kolejek.  Zatrudniliśmy jedną osobę. Oczywiście nie jest to jedyna 

osoba, która to robi. Natomiast taka potrzeba była na ten moment najtrudniejszy. 

Wypłaciliśmy około 1380 świadczeń, czyli dla 1380 dzieci. To jest 956 decyzji. Są to decyzje 

rodzinne. Zakładam, że do 20 maja będziemy mieli wypłacone wszystko na bieżąco. A więc 

zarówno za kwiecień i za maj będzie załatwiony temat. Właściwie my nie mieliśmy w 

żadnym momencie problemów. Jeżeli coś trwało trochę dłużej to tylko z tego powodu, że 

musieliśmy z urzędu skarbowego i ZUS-u  sami wyciągać dochody, w przypadku świadczenia 

na pierwsze dziecko. Asystenci rodziny w rodzinach objętych asystenturą przyglądają się w 

jaki sposób wydawane są pieniądze. Wciąż wnioski spływają. Liczymy, że może być w sumie 

około 1600 dzieci.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Jaki jest ostateczny termin składania wniosków ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Do 30 czerwca. W tym momencie muszę z szacunkiem i uznaniem się odnieść do naszych 

mieszkańców. Chciałbym im podziękować. Było to dobre współdziałanie, żeby sprawnie to 

poszło. Nie było kolejek, tłoku. Taką sytuację mamy po raz drugi. Kiedyś były to świadczenia 

rodzinne, zmiana systemu itd.   
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Co do tabliczki, to nie wiem jak to rozwiązać. Nie wiem, które dzieci mogą korzystać z placu 

a które nie.  Mogę popytać o to. Nawet nie wiem, czy mamy prawo do takich zakazów. Za 

chwilę ktoś przyjdzie i powie, że jego dziecko ma 11 lat i nie może korzystać z urządzeń. 

Poproszę Straż Miejską, żeby zwróciła uwagę na plac zabaw i na osoby na nim przebywające. 

Przypomnijcie sobie, dlaczego plac zabaw sprzed Netto znalazł się na ul. Łaziennej. 

Właściwie to był takim party klubem dla pewnej grupy, która zaczyna urzędowanie po 21,00. 

Myślę, że teraz aż tak źle nie jest ale oczywiście cokolwiek byśmy mogli poprawić, to jak 

najbardziej zwrócę na to uwagę. 

Św. Jana 16. Nie odpowiem teraz. Rzeczywiście, jeżeli to jest długość 10 metrów i 

wykonywalibyśmy jakieś prace, to spróbujemy ten temat rozwiązać. Poproszę pracowników, 

żeby to ocenili, sprawdzili czyje to jest itd.  

 

Ad. pkt 11    

          Oświadczenia 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 12  

          Komunikaty 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Chełmża po raz kolejny znalazła się w ogniu walki pozytywnej na projekty, które tym razem 

możliwe są do uzyskania z budżetu partycypacyjnego powiatowego. Jest to niewielka kwota, 

bo tylko 20 tys. zł powiat przeznaczył na naszą gminę. Z ogromnym apelem zwracam się do 

wszystkich mieszkańców, żeby wsparli te projekty swoim podpisem, a w szczególności 

projekt budowy siłowni plenerowej przy Orliku na ulicy Frelichowskiego. Ten projekt ma 

kilka konkurentek i konkurentów. Ja apeluję do poparcia  akurat tego projektu. Jest jeszcze 

druga pula, na którą mieszkańcy Chełmży mogą również oddać swój głos. Jest to tak zwana 

pula powiatowa. Proszę naszych mieszkańców, żeby poparli jeden projekt – projekt orkiestry 

naszej orkiestry pana Jacka Kałamarskiego.  Zachęcam do składania podpisów. Ta inicjatywa 

jest warta poparcia. 
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Ad. pkt 13   

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 

 


