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P R O T O K Ó Ł NR XIV/16
z sesji Rady Miejskiej Chełmży

XIV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 roku
w godzinach od 12,00 do 14,00. 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za
2015 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży – druk sesyjny nr 104
a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok
2015 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży,
b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok
2015,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Chełmży za rok 2015,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży
– druk sesyjny nr 105
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a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za
2015 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2015 rok,
c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
d) głosowanie nad projektem uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Chełmży –
druk sesyjny nr 108
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) wybór członków Rady Seniorów spośród osób zgłoszonych w publicznym naborze,
c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok – druk
sesyjny nr 106.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 – druk sesyjny nr 107.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk sesyjny nr 102.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk
sesyjny nr 103.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2015 wraz z rekomendacjami – druk sesyjny nr 101.
12. Interpelacje.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Oświadczenia.
17. Komunikaty.
18. 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

3
ustawowy 15 radnych obecnych było 14.

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
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społecznej w Toruniu do realizacji
projektu pn. „Strefa Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa
na terenie Chełmży„ w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-004/16, Osi IV
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Działanie 4.1
Innowacje społeczne.
Jest to projekt uchwały o charakterze intencyjnym. Myślę, że zadanie warte uwagi. Projekt
jest dwuetapowy. Sama intencja podpisania umowy jest ewentualnie szansą na zdobycie
środków na opracowanie programu. A konsekwencją jest drugi etap, gdzie można by zdobyć
środki na jego realizację.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną poprawkę. Wszyscy radni
jednogłośnie głosowali za jej przyjęciem.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z
powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za. Wprowadzony projekt uchwały zostanie
omówiony w punkcie 12.

d) Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu – 12 za,
wstrz.1.

Ad. pkt 2
Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Radny Marek Jopp
Pkt 12 i 16
W dniu 16 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w Toruniu
spotkaniu w sprawie budowy dróg rowerowych.
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W dniu 3 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w Toruniu w
spotkaniu dotyczącym budowy dróg rowerowych na terenie powiatu toruńskiego.
Czy w Chełmży lub koło Chełmży jest planowana budowa ścieżek rowerowych ?
Radna Krystyna Myszkowska
Pkt 9
Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyrodniczym „ALAUDA” z siedzibą w Toruniu
wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków użyteczności
publicznej w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”. Termin zakończenia prac ustalono do
dnia 30.06.2016 r. Za wykonanie przedmiotowej usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 4.900,00 zł brutto.
Proszę o rozszerzenie punktu. Co to takiego jest ? W jakim stopniu będzie dotyczyło tych
budynków ?
Radny Janusz Mikołajczyk
Pkt 17
W dniu 6 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Sp. z
o.o. w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Proszę o rozszerzenie tego punktu.
Pan Jerzy Czerwiński
Ad. 12 i 16
Ścieżki rowerowe jakie były omawiane w starostwie powiatowym są ściśle powiązane z ZITem. Część środków lokowana na tzw. priorytecie e-transport, czyli transport ekologiczny,
została wydzielona to jest 17% na budowę ścieżek rowerowych. Ścieżki wyraźnie dzielą się
na toruńską część obszaru funkcjonalnego i część bydgoską. Plan jaki był opracowany z
naszym udziałem przez starostwo, to było około 130 km. W tym ścieżek rowerowych w
Chełmży, to właściwie była niewielka wartość, bo około 1,5 km. Te ścieżki rowerowe muszą
zachować pewną spójność. Muszą komunikować się w sieci. Gdybyśmy nagle wymyślili
ścieżkę wzdłuż jeziora, to takiej możliwości nie mamy. Natomiast szlakami zarówno w
stronę Browiny, Pigży i tych ścieżek rowerowych, które komunikują z Bydgoszczą, jak i z tej
strony – Zalesie i w kierunku Kowalewa, ta sieć została rozbudowana. To nas bezpośrednio
interesuje. Alokacja środków jest tak niewielka, że przy założeniu, iż kilometr ścieżki
kosztuje 350 – 400 tys. zł. Ktoś powie dlaczego ? Z bardzo prostej przyczyny. Jak patrzymy
na budowę samej drogi, to koszt wydaje się ogromny. Ale my musimy patrzeć przez pryzmat
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wykupu gruntów, przepustów, pomostów, mostów itd. Są to naprawdę złożone sprawy,
postępowania. Czego my w mieście nigdy nie doświadczyliśmy, bo robiliśmy na swoim
terenie ale one są. Okazało się, że wariantem minimalnym z tych 17%, które można wydzielić
z priorytetu e-transport, na ten moment jest 60 km. W tych 60 km jest 4,5 km ścieżki
rowerowej z naszej gminie. Ona tym razem idzie właśnie w kierunku Kowalewa, bo
Kowalewo idzie w stronę Kiełbasina i tam ewentualnie można by spiąć te ścieżki jadąc dalej
do Golubia-Dobrzynia. Podobno między Kowalewem a Golubiem część się buduje, a część
ma być realizowana w ramach małych ZIT-ów. I ten plan jest przedmiotem ogromnej
dyskusji

w ramach naszego powiatu. Na ten moment ustalono, że opowiadamy się za

wariantem 60km z tym 4,5 km w naszej gminie, tym bardziej, że takie gminy jak Zławieś
Wielka i Czernikowo właściwie nie budowały ścieżek rowerowych w poprzednim programie.
My w zasadzie w tej alokacji nie bierzemy udziału, przy założeniu, że pieniądze są dzielone
pod ten projekt, o którym mówię. Z tego co wiem odbędzie się następne spotkanie, bo nie
wszyscy wójtowie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Prawdopodobne, że pojawi się
podział, tak jak w innych środkach ZIT-wskich na głowę. To wtedy wcale nie mała część
przypadnie na gminę miasto Chełmża. I wtedy nie ukrywam, że będziemy w jakiś sposób
tym „handlować”, ponieważ my te główne ścieżki mamy dzisiaj skomunikowane. I używanie
ścieżki np. na ulicy 3-go Maja, którą trudno odróżnić od chodnika, jest dosyć ograniczone.
Kierujący wpinają się w ścieżkę dopiero przy stadionie. Nie jesteśmy wprost beneficjentem
tych środków, bo nie wpisujemy się w sieć i potrzeby są ogromne ale poza terenem miasta. W
samym mieście przy ciasnej zabudowie tych ścieżek tam być nie będzie przynajmniej na
razie.
Radny Franciszek Kuczka
Czy już są określone ścieżki, jakie będą wybudowane na terenie gminy ?
Pan Jerzy Czerwiński
Wiem o kierunku na Kiełbasin, bo była sprawa łączenia sieci z Kowalewem i gminą Chełmża.
Natomiast czy będą inne ścieżki, to trudno mi powiedzieć. Na pewno potrzeby są ogromne. I
jest temat ścieżki Brąchnówko – Pigża. To byłaby pełna komunikacja dla Chełmży ścieżką.
Wiem, że jest temat od Łubianki do Warszewic. Będzie już sprawą gminy przygotowanie
dojazdu do ronda w Warszewicach. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to Łubianka jest na
wysokości Biskupic. Sprawa budowy ścieżek w najbliższej perspektywie to nie tylko sprawa
środków ZIT-owskich. Wójtowie deklarują, że w różnych montażach z Zarządem Dróg
Wojewódzkich jak i Zarządem Dróg Powiatowych, takie ścieżki będą budowane. Jest to
wbrew pozorom ogromny koszt. Ja mogę tylko tak żartobliwie powiedzieć, że w tamtej edycji
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budowaliśmy ścieżki pod hasłem rekreacji i turystyki. A teraz budujemy ścieżki pod hasłem
niskiej emisji CO2 i nie jest to wcale takie łatwe. To jest owskaźnikowane i trzeba to
udowodnić. Za powstaniem drogi o charakterze ekologicznym musi nastąpić wyraźny spadek
używania pojazdów, które te CO2 wydzielają.
Ad. pkt 17
Odbywa się to co roku. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zawsze do końca czerwca w
każdej spółce takie zgromadzenie wspólników musi się odbyć. Szpital zakończył rok
finansowo na niewielkiej, kontrolowanej stracie. Wynik szpitala jest więc bardzo dobry.
Jesteśmy bogatsi o kolejne wyposażeni, kolejne oddziały. Mamy w tej chwili dobre obłożenie
kadrowe. Jednakże tak jak w każdym szpitalu w Polsce problem kadry może się pojawić i
dotyczy on zarówno personelu pielęgniarskiego jak i medycznego. Nadal ten szpital jest
dużym zakładem pracy, który cieszy się dobrą renomą i gwarantuje zabezpieczenie medyczne
lecznictwa zamkniętego w naszej okolicy. Planowane są kolejne inwestycje. Część tych
inwestycji to przede wszystkim zakup nowego sprzętu. Ten sprzęt jest zużywany. Na
przykład tomograf wykonał już tyle tysięcy godzin pracy lampy, że można się za moment
spodziewać, że może jej się cos przytrafić. A taka lampa kosztuje ponad 200 tys. zł. To służy
naszym mieszkańcom. Padł również wniosek, że mogą się pojawić montaże finansowe.
Wiecie co to znaczy dla budżetu miasta. My jeszcze z jednego nie wywiązaliśmy się.
Mamy powód do dumy, że taka jednostka jest w Chełmży mimo, że nie jesteśmy miastem
powiatowym.
Ad. pkt 9
To są badania środowiska przyrodniczego pod kątem ptactwa, bo chodzi o te, które się
poruszają i gniazdują w miejscach w jakich my będziemy bezpośrednio interweniować.
Podobna sytuacja jest z nietoperzami. Mamy raporty termomodernizacyjne. Na tej podstawie
będziemy opracowywać dokumentację techniczną ale żeby ją zlecić, to musimy najpierw
wykonać wspomniany raport o gniazdowaniu, o zagrożeniu. Nie możemy naruszyć
stabilności środowiska przyrodniczego. Jest to konieczny dokument.

Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży
za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży,
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Pan Jerzy Czerwiński
Jak co roku przychodzi nam zdać sprawozdanie z pracy w roku poprzednim. Właściwie
robimy to przy każdym ważnym wydarzeniu, czy to inwestycyjnym, czy na posiedzeniach
rady ale w sensie bilansu finansowego robimy to raz w roku w momencie, kiedy zbliżamy się
do terminu sesji o charakterze absolutoryjnym. Postaram się to zrobić w sposób syntetyczny.
To sprawozdanie było omawiane na komisji. Były pytania, wnioski, poprawki. Z tym
sprawozdaniem dokładnie zapoznaliście się, mając go już przez dłuższy czas.
Rok 2015 to był rok, którego dochody planowane były na 44 175 167,00 zł. Zrealizowano je
w 98,8% planu. Wydatki to kwota 43 772 215,08 zł. Zrealizowane w 97,5%, co dało nam w
2015 roku nadwyżkę w kwocie 969 260,56 zł. Nadwyżka brzmi dumnie, bo jest to kwota,
która pozostaje. Z tym, że w naszym przypadku jak i każdej gminy jest to kwota, która
bezpośrednio wpływa na konstrukcję budżetu następnego, a mówiąc precyzyjniej na
nadwyżkę operacyjną.
Jest to budżet o 6-7 mln zł mniejszy od okresu kiedy byliśmy wspierani z budżetu Unii
Europejskiej. Kiedy wykonywaliśmy te swoje największe zadania inwestycyjne. Ale jest to
też okres kiedy przygotowujemy się do tych najważniejszych przedsięwzięć, które ramowo są
już dosyć precyzyjnie określone i jak nic się nie wydarzy, to mam nadzieję, że te budżety
sukcesywnie będą rosły z racji ogłoszonych konkursów i środków jakie ewentualnie możemy
pozyskać.
Dochody bieżące to 43 096 808,00 zł.

Dochodów majątkowych

mamy zaledwie 1,078

358,24 zł. Wykonaliśmy 934 tys. zł. I te dochody majątkowe to jest nic innego jak to co
uzyskaliśmy w wyniku sprzedaży nieruchomości. I to są dochody z opłat wieczystego
użytkowania. To kwota, która w pełni pozwoliła zamknąć i zrealizować budżet.
Wydatki bieżące 40 178 877,85 zł , wydatki majątkowe 2 480 843,34 zł. To są przede
wszystkim wykonane inwestycje. Rok 2015

to rok realizowania w pełni zapłaty za

inwestycję drogową na osiedlu 3-go Maja. To był rok przychodów z tytułu rozliczenia za
ulicę Tumską, bo tam 5 % było zatrzymywane do rozliczenia ostatecznego, mówię o
pieniądzach z rozdania z Unii Europejskiej i termomodernizacji jaka była wykonywana na
przedszkolach i szkołach.
Chciałbym powiedzieć jak przebiegała sama struktura środków do budżetu, jakimi mieliśmy
okazję dysponować. Wpływy z podatku pit i cit stanowiły 16,07%. To kwota całkiem
pokaźna, bo ponad 7 mln zł. Cit był niestety ujemny. W zasadzie cit-u nie było. Cit pochodzi
z wielu podmiotów gospodarczych, które go wypracowują ale

największą kwotę cit-u
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wypracowuje Cukrownia. Sytuacja na rynku cukru nadal nie jest stabilna. Chociaż ceny cukru
są już znacząco inne. W tym roku realizacja nie jest znacząca ale każdy miesiąc pewne
wartości tego cit-u przynosi i ta kwota w tym roku powinna być ważną pozycją w budżecie.
Dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto to jest 23,74% dochodów
ogółem. To jest 10 364 672,10 zł. Dochody majątkowe to dochody wynikające z ze sprzedaży
mienia. Stałym dochodem są wykupowane mieszkania. Sprzedaliśmy jeden lokal użytkowy.
Na nasze warunki chełmżyńskie to uzyskaliśmy bardzo dobrą cenę. Niektórzy byli zdziwieni
ceną wywoławczą. Moim zdaniem cena nieruchomości jest taka ile rynek zapłaci. Okazało
się, że ten rynek całkiem solidnie zapłacił.
W dochodach dominowały dochody własne osiągając 51,29%. Natomiast pozostałą część
uzupełniają subwencja ogólna

25,34%, czyli to co mamy w subwencji oświatowej,

równoważącej i wyrównawczej. W grupie wydatków bieżących dominowała Oświata i
edukacja. Dziś oświata kosztuje nas ponad 13 mln zł. Subwencja oświatowa jest na poziomie
7,8 mln zł. Łatwo sobie policzyć ile dokładamy do oświaty.

Około 3 mln zł to są

przedszkola, które są zadaniem własnym gminy. Drugą pozycją jest pomoc społeczna. To
jest kwota prawie 12 mln zł. Ta kwota wzrośnie ze względu na 500+ w sposób znaczący.
Nasze świadczenie zbliża się do kwoty 1 mln zł miesięcznie. Administracja publiczna to
kwota 3,9 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa to jest 3,4 mln zł. Mieści się tutaj wszystko to
co się wiąże z remontami, z utrzymaniem i naszym udziałem we wspólnotach
mieszkaniowych. Gospodarka komunalna, a więc wszystko co się dzieje na naszym majątku.
To jest 3,7 mln zł. Kultura fizyczna 2 mln zł. W tym jest to wszystko co dzieje się sportowo
w mieście ale i również utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki. Jest to instytucja, która w
sposób znaczący jest rozbudowana. Przecież mamy stadion, dwa orliki, halę i pływalnię. Jest
to coś co jest niezwykle ważne w mieście i z tego nasi mieszkańcy korzystają. Żaden z
naszym obiektów nie stoi pusty. Są one oblegane. W najbliższym czasie czeka nas budowa
obiektu socjalnego na stadionie. Tego nam brakuje. Są to rzeczy, które wprost wpływają na
zdrowie i kondycję naszych mieszkańców. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,2
mln zł.
Inwestycje kontynuowane. Największa to inwestycja drogowa na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul. 3-go Maja, na prawo od Górnej. Najstarsze domy były budowane w
latach 50-tych. Tą część mamy więc zamkniętą. Ona szła kolejnymi etapami. Przez
wodociągowanie, telekomunikację, gazownictwo itd. Przed nami do realizacji osiedle
pisarskie.
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Zadaniem za około 15 tys. zł to koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
To jest to co robimy z naszą spółką informatyczną przy Marszałku Województwa. Takim
wydatkiem inwestycyjnym sporym to była kwota około 70 tys. zł na budowę sieci
wodociągowej w mieście. Nie mamy ani jednego przypadku odmowy podłączenia sieci
wodociągowej. Czasem ta woda pojawia się na ulicach, na których rzadko bywamy.
Uporaliśmy się z tematem mieszkania przy ulicy Rynek 9. Musieliśmy tam wybudować
schody, żeby to mieszkanie rozdzielić. Część tego mieszkania właściwie jest już
zagospodarowana. Właściwie to była partycypacja osoby, która chciała sobie powiększyć
mieszkanie. Jak będzie z tą drugą częścią jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że przestanie
straszyć i wpływać negatywnie na stan techniczny tego budynku.
W tamtym roku budowaliśmy chodnik przy ulicy Wyszyńskiego, łącząc się ze ścieżką, która
prowadzi do Brąchnówka. Była to niemała kwota, bo ponad 38 tys. zł. I na Chełmińskim
Przedmieściu łączyliśmy nasze chodniki bezpośrednio ze ścieżką rowerową budowaną przez
gminę do Bielczyn na kwotę 18 tys. zł. Prawie 50 tys. zł było przeznaczone na wydatki
inwestycyjne związane z biblioteką.
Zadłużenie miasta patrząc na wskaźnik 15% to jest suma wszystkim zobowiązań płatniczych
do budżetu, u nas jest to 5,92%. Wskaźnik zadłużenia, który jest mierzony wartością 60%,
czyli całości zadłużenia do wartości budżetu, my mamy 26,39%. Wskaźnikowo to wygląda
bardzo dobrze. Jest to kwota prawie 11 mln zł. Właściwie wszystko idzie we właściwym
kierunku ale wskaźniki są dużo lepsze niż nasze możliwości. My tej nadwyżki nie mamy
największej. Korzystanie ze środków unijnych, które siłą rzeczy pociągnie za sobą zaciąganie
kredytów, bo tylko w taki sposób można rozwijać miasto, tworzymy sobie warunki do takiej
sytuacji. To dobry zwiastun. Zeszliśmy z zadłużenia prawie 18 mln zł. Nigdy nie zdarzyło
nam się, żebyśmy mieli problemy ze spłatą kredytów. Sporadycznie korzystaliśmy z kredytu
w rachunku bieżącym. Kondycja gminy była dobra mimo różnych zachwiań. Doskonale
wiecie, że to rok zwrotu podatku od nieruchomości, nie było wpływów z cit-u. To był też rok
trudności naszych przedsiębiorstw jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Należy tutaj
wspomnieć Gorzelnię. Nie było znaczących zwolnień i umorzeń podatkowych. Natomiast one
mają wymiar 190 tys. zł. W większości przypadków to jest skorzystanie z ulgi przez podmiot,
który nabył nieruchomość na terenie Chełmży i stworzył nowy podmiot gospodarczy. W
jednym przypadku było to połączenie ulgi z 2-miesięcznym umorzeniem, bo nie rozpoczęli
produkcji. Albo są to odsetki, które dotyczą naszych podmiotów gospodarczych - ZWiK oraz
ZGM. Albo są to ulgi, które wynikają z tego, że niektórych wartości podatku do
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nieruchomości i podatku od transportu nie mamy najwyższych i z tego też wyliczany jest
brak dochodu lub strata do dochodu w tej materii.
O budżecie roku minionego można by mówić kilka godzin. To był budżet prawidłowo
realizowany, realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości i finansach publicznych.
Poddany był kontroli. Badany był przez RIO w ramach kontroli kompleksowej. I właściwie
żadnych znaczących uwag do budżetu nie wniesiono. Podjęliście Państwo 6 uchwał
zmieniających budżet w czasie trwania roku. Ja wydałem 25 zarządzeń w tej części, w której
mogę dokonywać zmian. Dobra realizacja budżetu to dobra praca wydziału finansowego a tak
właściwie całego urzędu. Nie mamy takiego odcinka, na którym realizacja budżetu nie byłaby
najistotniejsza w działaniu. Cieszy mnie każde takie zakończenie budżetu. Ktoś powie, że
cofam się wstecz, bo przypominam o czasach braku płynności finansowej, o budżetach nie
rodzących perspektywy na inwestycje. Dziś takich sytuacji nie ma. Dlatego mogę powiedzieć,
że dobrze to rokuje na lata następne. Chociaż nie należymy do gmin gigantów jeżeli chodzi o
dochody. Wynika to z faktu, że jesteśmy miastem o powierzchni 7,8 km2 i tak właściwie
niewiele mamy do zabudowania. Pamiętam taki ostry atak, że stworzyli markety i potrafią
tylko budować markety. To była ulotka przeciwko mnie. My akurat nie chcieliśmy budować
marketów. Ci, którzy budują markety znaleźli możliwość nabycia nieruchomości od osób
prywatnych. My tego nie hamowaliśmy. I dziś to miasto żyje. Nigdy nie mieliśmy takich
terenów, żeby wybudować na nich fabrykę. Zresztą nikt fabryki w mieście dziś nie wybuduje.
Inwestorzy nie chcą lokować pieniędzy w miastach, czy przy miastach, bo to jest za duże
ryzyko. Wiem ile problemów w cyklach inwestycyjnych ma dziś Izolacja i Cukrownia.
Dziś mamy inne problemy. Miasto żyje więc mamy korki, brakuje nam miejsc parkingowych.
Ale przy okazji mamy 27 legalnie zarejestrowanych fryzjerów, ileś gabinetów odnowy a więc
tych form, na które jest zapotrzebowanie. I robią to ci wszyscy, którzy mieszkają w Chełmży
ale i ci, którzy do nas przyjeżdżają. Myślę, że tak jak w życiu trzeba, trochę kierowaliśmy
sprawą, za co Państwu wyjątkowo dziękuję. A trochę życie nam pomogło. I tym miłym
akcentem zakończę to sprawozdanie.

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży
za rok 2015,
Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną
opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
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c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Chełmży za rok 2015,

Przewodniczący obrad – radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę nr 18/S/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmża
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
Miasta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
d) dyskusja nad sprawozdaniami,

Radny Grzegorz Wojtalik
Ja z perspektywy zwykłego człowieka - 14 631 mieszkańców. I teraz - dochody naszej gminy
na każdego mieszkańca to jest 2 981,95 zł. I tak jak burmistrz mówił, 51% to dochody
własne. Na każdego mieszkańca 1529,44 zł. Z Unii Europejskiej mamy 7,85 zł na mieszkańca
ale to taki okres stagnacji, przejściowy i mam nadzieję, że dochód na jednego mieszkańca
będzie przynajmniej trzycyfrowy. Z subwencji ogólnej na 1 mieszkańca mamy 755,59 zł. A z
dotacji celowej 689,07 zł. To wychodzi 2981,95 zł na każdego mieszkańca. To ani bogato ani
biednie, średnio. Novum jakie w budżecie wprowadzono to budżet obywatelski. Z tego należy
się cieszyć. Na każdego mieszkańca ten budżet to 6,83 zł. Tyle każdy z nas przekazał. Cieszy
również to, że dotujemy młodzież zrzeszoną w klubach sportowych - 177 tys. zł Każdy z nas
na to przeznacza 59,31 zł. Gospodarujemy elastycznie, sensownie. Rada zmienia uchwałami
budżet tak, aby zadania były możliwe do wykonania i jak najbardziej racjonalne. To cieszy.
Na przykład na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczamy ponad 1,2 mln zł.
To na każdego z nas przypada ponad 84 zł. Dla porównania powiem, że Bydgoszcz wydaje na
mieszkańca 100 zł, Toruń 150 zł. W przypadku Chełmży to jest pozytywny wynik. Myślę, że
ten budżet jest przyjazny dla środowiska, dla mieszkańców.
Radna Małgorzata Polikowska
Chciałabym zwrócić uwagę, że to kolejny budżet, w którym odnotowaliśmy wynik dodatni.
Przy planowaniu budżetu na 2016 rok nie był planowany deficyt a nadwyżkę budżetową
określono na poziomie 2,1 mln zł. Konkluzja może być taka, czym wyższa nadwyżka, tym
lepsza kondycja gminy, tym samym lepszy potencjał inwestycyjny i lepsza zdolność
kredytowa. Nie ma przeciwskazań do nieprzyjęcia tego sprawozdania. Wszystkie czynniki
skłaniają się do tego, że możemy to sprawozdanie budżetowe za 2015 rok przyjąć.
Radny Franciszek Kuczka
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Budżet za 2015 rok został zrealizowany w takim zakresie, w jakim pozwalały na to środki.
Widać, że realizujący tenże budżet dołożył wszelkich starań, aby te zadania przy takich
skromnych środkach mogły zostać zrealizowane. Jeżeli mała ilość środków unijnych czy
zewnętrznych w tym budżecie została wykorzystana, to tylko dlatego i wyłącznie z tego
względu, że możliwość skorzystania z tych środków była niezależna od nas w takim zakresie
jak byśmy oczekiwali. Od wielu lat budżet jest realizowany w sposób właściwy, oszczędny i
w takim zakresie, że pozwala myśleć przyszłościowo o tym, iż zadania, które czekają nas w
2016 roku będą również zrealizowane.
e) głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według
listy obecności imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 14 radnych – za głosowało 14.
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
Uchwała nr XIV/101/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz
sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 4
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży
Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży omówił informację o stanie mienia
komunalnego gminy miasta Chełmży.
Ad. pkt 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Chełmży
a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Chełmży za 2015 rok,
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Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Janusz Mikołajczyk odczytał wniosek komisji
rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2015 rok.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji
rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2015 rok,

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 16/Kr/2016 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku
komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
Radny Franciszek Kuczka
Od kilkunastu lat możemy obserwować zaangażowanie burmistrza, jak realizuje budżet miasta, jaki
ma stosunek do społeczeństwa, do mieszkańców. Przekonuje to chyba nas wszystkich, że
absolutorium powinniśmy przyjąć jednogłośnie.

d) głosowanie nad projektem uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według
listy obecności imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko.
Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 14 radnych – za głosowało 14.
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
Uchwała nr XIV/102/16
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Pan Jerzy Czerwiński
To szczególny moment, to moment oceny pracy. Jest to zbilansowanie pracy Rady Miejskiej, naszych
jednostek organizacyjnych, Urzędu Miasta. Tak naprawdę to podsumowanie roku pracy nas
wszystkich. To, że wynik głosowania jest właśnie taki, to świadczy to o naszym zaufaniu i pełnej
mobilizacji na rzecz naszych mieszkańców.

Ad. pkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów
Miasta Chełmży
Radny Janusz Kalinowski
Zgodnie z § 5 ust.2 Statutu Rady Seniorów stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/95/16
Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów
Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu, członkowie Rady Seniorów powoływani są przez
Radę Miejską spośród przedstawicieli

osób starszych przedstawicieli podmiotów

działających na rzecz osób starszych, przy czym :
- dwie osoby do składu wskazuje burmistrz,
- dwie osoby do składu wskazuje Rada Miejska,
- trzy osoby do składu pochodzą z publicznego naboru.
W dniu 17 maja br. Radzie Miejskiej został przekazany protokół z przebiegu prac komisji do
oceny spełnienia wymagań formalnych zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów w ramach
publicznego naboru. Komisja przedstawiła listę 6 kandydatów spełniających wymagania
formalne. Rada Miejska na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 9 czerwca b.r.
wskazała dwóch kandydatów do składu z ramienia Rady Miejskiej.
Pani Burmistrzu, czy zechciałby Pan przedstawić swoich kandydatów ?
Pan Jerzy Czerwiński

Chciałbym przedstawić dwie kandydatury. Pierwsza osoba to Pani Marta Radusiewicz. Jest to
pracownik MOPS-u, mieszkanka Chełmży. Będzie dla mnie bezpośrednim łącznikiem jeżeli
chodzi o działania społeczne. I tak to co wiąże się z polityką senioralną, z aktywnością na
rzecz sytuacji naszych seniorów, będzie się przewijało jako część działalności w MOPS-ie. A
więc udział bezpośredni Pani Marty Radusiewicz w tej radzie jest według mnie jak
najbardziej pożądany. Drugą osobą jest Pani Urszula Meszyńska. Znakomita część spraw
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jakie będziemy realizować w ramach polityki senioralnej będzie związana z Chełmżyńskim
Ośrodkiem Kultury, związana z działalnością biblioteki. U nas właściwie jest to utożsamiane.
Obie te osoby w sposób właściwy mogą wesprzeć działanie tej rady i być bezpośrednio
takimi reprezentantami instytucji od których to sprawności wiele w realizacji samej polityki
senioralnej będzie zależało.
Radny Janusz Kalinowski
Na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji wytypowane zostały dwie osoby do Rady
Senioralnej. Są to Pan Jarosław Malczyński, wieloletni radny rady Miejskiej Chełmży oraz
Pani Wanda Masłowska, aktywna działaczka klubu „Niteczka” i aktywna uczestniczka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Myślę, że bliżej przedstawiać tych osób nie trzeba. Osoby
pochodzące z publicznego naboru :
- Pan Birecki Jan – biznesmen zajmujący się sprzedażą węgla, artykułów metalowych,
- Pani Krystyna Kwietniewska – była pracownica Wydziału Finansowego Urzędu Miasta,
- Pani Bogumiła Obara – aktywna działaczka Związku Harcerstwa Polskiego,
- Pan Nikodem Sołtys – prezes Chóru „Św.Cecylia” oraz były radny Rady Miejskiej
Chełmży,
- Pan Eugeniusz Sulencki – prezes Związku Emerytów i Rencistów w Chełmży,
- Pan Marian Śliwiński – były prezes Spółdzielni Mieszkaniowej oraz były biznesmen na
terenie miasta.
Jeżeli chodzi o kandydatury przedstawione przez Pana Burmistrza oraz przez Radę Miejską,
to nie ma problemu, typujemy po dwie osoby. Natomiast z publicznego naboru zgłoszonych
jest 6 osób a Rada Seniorów liczy 7 osób. Musimy więc 3 osoby niestety skreślić z tej listy.
W związku z tym jest konieczność wyboru komisji skrutacyjnej, przygotowania kart do
głosowania i przeprowadzenia samego głosowania.

a) wybór komisji skrutacyjnej,

Radni zaproponowali następujący skład komisji skrutacyjnej :
- p. Danuta Zdrojewska,
- p. Bartłomiej Kaczorowski,
- p. Grzegorz Sosnowski.
Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na członkostwo w komisji skrutacyjnej.
Zaproponowany skład przyjęto jednogłośnie.
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b) wybór członków Rady Seniorów spośród osób zgłoszonych w publicznym naborze,

Wydano radnym karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Po przeliczeniu
głosów radna Danuta Zdrojewska odczytała protokół z głosowania tajnego.
W publicznym naborze członkami Rady Seniorów zostali wybrani :
Pani Bogumiła Obara, Nikodem Sołtys oraz Eugeniusz Sulencki.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu.
c) głosowanie nad projektem uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/103/16
w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Chełmży
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na
2016 rok

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.
Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…
pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/104/16
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

przedstawił
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Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

Radna Danuta Zdrojewska
Wydatki na projekty i zadania pozostałe (strona 3). Chodzi o przebudowę dróg oraz o
rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji. To jest przesunięte z roku 2017 na 2016. To dość
pokaźna kwota. Z czego przesunięcie wynika ?
Pan Jerzy Czerwiński
Ta kwota rzeczywiście uległa zmianie ale nie o dużą kwotę. W WPF na rok 2016, zresztą w
budżecie również mieliśmy zapisaną kwotę 150 tys. zł

na budowę kanalizacji. Ona

rzeczywiście się zmieniła. I tu słusznie Pani mówi ale o kwotę 14 900,00 zł. To jest kwota,
która pojawiła się jako nowa w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności,
żebyśmy byli gotowi na wrzesień na składanie wniosków. Czyli ta zmiana była rzeczywiście,
tylko nie na taką dużą kwotę.
Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…

przedstawił

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/105/16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
Ad. pkt 9

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/106/16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
Ad. pkt 10

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/107/16
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 11

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2015 wraz z rekomendacjami
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/108/16
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za
rok 2015 wraz z rekomendacjami

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 12

Projekt

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

woli

przystąpienia

z

CISTOR

Stowarzyszenie Partnerstwo Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Strefa
Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie
Chełmży„ w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-004/16, Osi IV Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Działanie 4.1
Innowacje społeczne

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przebieg głosowania :
Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta
Uchwała nr XIV/109/16
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo
Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Strefa Miejskich Inspiracji – program
przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży„ w ramach konkursu nr
POWR.04.01.00-IŻ.00-00-004/16, Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
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Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżetu Państwa. Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 13
Interpelacje
Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. pkt 14
Odpowiedzi na interpelacje
W związku z tym, iż radni nie złożyli interpelacji, punkt nie został zrealizowany.

Ad. pkt 15
Wnioski i zapytania

Radny Franciszek Kuczka
Media donoszą, że w niektórych gminach są problemy z wypłacaniem na bieżąco 500+.
Chciałem zapytać, czy są jakieś opóźnienia w naszym mieście z wypłacaniem

tychże

środków?
Radna Krystyna Myszkowska
Na ulicy Reja planowana jest duża inwestycja. Czy brane jest pod uwagę przeniesienie
okablowania elektrycznego, które jest napowietrzne, przy powstawaniu nowych dróg i
chodników do podziemia ?
Radny Marek Jopp
1/ Moje pytanie dotyczy tematu komisji oświaty… „Przygotowania miasta do sezonu
letniego”, a dokładniej pomostu na plaży. W sugestiach wyczytałem, że planuje się zakup i
zainstalowanie basenu pływającego, który służyłby nie tylko do kąpieli w sezonie letnim ale
także mógłby być wykorzystywany przez sekcję kajak-polo KST „Włókniarz” w znacznie
dłuższej perspektywie czasowej. Czy mógłby Pan Burmistrz powiedzieć coś więcej na ten
temat ?
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2/ Na ostatniej sesji byłem zaniepokojony przebiegiem remontu ulicy Sienkiewicza na
odcinku od ul. Polnej do ul. Ks.P.Skargi. Po dość niemrawym początku, ekipa naprawdę
wzięła się do pracy. I bardzo szybko ukończono zadanie, nawet przed terminem. Dziękuję.
Radny Bartłomiej Kaczorowski
Proszę o wystąpienie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zaklejenie dziury na ulicy
Wyszyńskiego na wysokości budynku nr 44. To jest kawałeczek za skrzyżowaniem z ulicą
Owocową. Powstała w tym miejscu duża dziura.
Radny Janusz Kalinowski
Mieszkanka ulicy Paderewskiego zgłosiła się do mnie z problemem, że w dachu wieży
ciśnień powiększa się dziura bezpośrednio pod iglicą, wypadają dachówki. Dołączyła
dokumentację fotograficzną. Było pytanie, czy planujemy remont tego obiektu oraz czy ta
dziura zostanie w sposób doraźny zabezpieczona ?

Ad. pkt 16
Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Pan Jerzy Czerwiński
1/ Sprawa wypłacalności na 500+. My takich problemów nie znamy. Od samego początku nie
mieliśmy kolejek, sytuacji nerwowych. Właściwie wypłacamy od kwietnia. Na ten moment
nie ma żadnej wiedzy, żeby brakowało środków. Wręcz przeciwnie, te środki dostajemy
zgodnie z zapotrzebowaniem.
2/ Okablowanie powietrzne. To jest inwestycja Energetyki. Ma ona swoje plany. To nie jest
tania inwestycja. Nie ma takiego działania, żebyśmy my podejmowali tego typu inwestycje i
nie informowali o nich. Taka inwestycja jest uzgadniana na Zespole Uzgadniającym i
przedstawiciel Energetyki musi na nim być. To duża inwestycja. Na osiedlu pisarskim doszła
woda i kwota wzrosła o 800 tys. zł. Musimy to zrobić, bo potem należałoby nawierzchnię
rozbierać. Zmieniła nam się kwota kosztorysowa z 3,2 mln zł na ponad 4 mln zł. Na razie
jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. Wiemy, że rynek wykonawców jest dosyć bogaty.
Czas pokaże jaki będzie wynik przetargu. A najlepiej gdyby udało się podpisać korzystną
umowę na poziomie środków, którymi na najbliższe dwa lata dysponujemy.
3/ Pomost to sprawa bardziej w tej chwili planów i OSiT-u. Jeżeli mówimy o basenie, to jest
to basen z siatki zabezpieczający głębokość i poprawiający bezpieczeństwo kąpieli. Wiem, że
takie plany były. To działanie OSIT-u. Mam nadzieję, że obecny pomost będzie funkcjonował
ostatnie lata w naszym mieście. Ponieważ w ramach środków z LGD, tego typu zadania
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chcielibyśmy załatwić. I jeszcze kilka innych ale już drobnych na terenie CHOK-u i myślę, że
to się uda.
4/ Sprawa ulicy Wyszyńskiego. To nie jest jedyne miejsce, gdzie drogi są w takim stanie i nie
jedyne miejsce na ul. Wyszyńskiego, ponieważ takie miejsce jest również przy SP nr 5. Od
roku monitujemy o poziom studni kanalizacyjnych, co najmniej na odcinku, gdzie był
kładziony asfalt. Chociaż prawdę mówiąc niestety cechą tych studni jest to, że siadają, gdyż
na odcinku, gdzie było to robione wcześniej też niektóre były naprawiane, inne nadal są
uciążliwe. Ludzi, którzy mieszkają przy takiej studni naprawdę należy rozumieć, bo co jakiś
czas, gdy samochód najedzie na studnię, to huk jest taki, że w domu się to czuje. Jeżdżę po
Polsce i sobie myślę, czy są miejsca gdzie te studnie są dobre ? Tak są, jak droga była oddana
pół roku wcześniej.
5/ Temat wieży ciśnień. Mamy pełną wiedzę, w jakim stanie jest wieża ciśnień. Mamy w tej
chwili środki i przygotowaną treść naboru ofert na dokumentację remontu i w
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w osi priorytetowej Kultura ok. 170 tys. euro.
Plus udział własny na poziomie 15%. Rozważamy zmianę przeznaczenia, oczywiście z
zachowaniem zabytkowego charakteru. Jeżeli by się udało przeprowadzić w ramach POiŚ-iu
inwestycje kanalizacyjną, to chcielibyśmy wyłączyć wieżę ciśnień i wtedy zastosowalibyśmy
inny sposób regulowania ciśnienia sieci w wodociągach.

Ad. pkt 17
Oświadczenia
Radni nie złożyli oświadczeń.

Ad. pkt 18
Komunikaty
Radna Małgorzata Polikowska
Chciałabym Państwu przekazać informację, że na uroczystej sesji Powiatu Toruńskiego
wręczono radnemu Januszowi Kalinowskiego prestiżową honorową odznakę Zasłużony dla
Powiatu Toruńskiego. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że nasz kolega otrzymał taką odznakę.
Radny Grzegorz Sosnowski
Są wyniki powiatowego budżetu obywatelskiego. Jeden z projektów mieszkańców Chełmży
wygrał. Jest to siłownia plenerowa przy ulicy Frelichowskiego przy Orliku. Zastanawiałem
się długo komu podziękować za pracę, za wkład. Byłoby tych osób wiele. Każdemu
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mieszkańcowi, który wsparł tę ideę jestem zobowiązany. Każdy głos był na wagę złota.
Różnica między zwycięskim projektem 1202 głosy a projektem drugim - 1178 jest niewielka.
Sami Państwo rozumiecie, że każdy głos był na wagę złota. Jednakże były osoby, które
zdecydowanie zrobiły o wiele więcej niż powinny i zaangażowały się w tą inicjatywę. Z tego
miejsca chciałbym podziękować Pani Małgorzacie Kalinowskiej, która od pierwszego dnia w
swoich placówkach handlowych zbierała podpisy. Od radnych usłyszałem wiele ciepłych
słów. Pani Małgorzata Polikowska, zrobiła trochę więcej. W swoich punktach handlowych
namawiała klientów do idei. Za co bardzo serdecznie dziękuje. Jest wiele osób, które prosiły,
żeby o nich nie mówić. Szanuję to. Natomiast nie mogę przemilczeć dużego zaangażowania
Pani Anny Jopp, która swoimi sposobami przyczyniła się do tego, że projekt wygrał.
Chciałem z tego miejsca podziękować Pani Małgorzacie Kalisz, która również w swoim
punkcie usługowym wspierała nas. Dziękuję prezesowi i zarządowi spółdzielni lokatorskomieszkaniowej. Pan

Gawroński, Cichocki i Kałamarski byli od samego początku za

projektem, czego dali dowód liczbą głosów jakie przekazali. Jacek Kałamarski, mój
serdeczny kolega wystąpił w dwojakiej roli, czyli jako przedstawiciel spółdzielni
mieszkaniowej oraz jako szef orkiestry, która realizowała swój, również zwycięski projekt.
Wspierał nas, za co dziękuję. Tradycyjnie dziękuję społeczności Zespołu Szkół Specjalnych,
uczniom i nauczycielom, którzy nie zostali obojętni na tą inicjatywę. Nie zapomnę o moim
koledze – Bartku Kaczorowskim. Przyczynił się do sukcesu i być może jego głosy zdobyte w
ostatnim momencie zdecydowały o wygranej. Na koniec dziękuję zarządowi firmy Taurus,
Panu Krzysztofowi Łęckiemu, który wraz z pracownikami przyczynił się, że ten projekt
będzie zrealizowany. Być może długo już mówię ale osób do wyczytania byłoby znacznie
więcej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję zwycięskiemu projektowi.
Radny Arkadiusz Szwugier
Chciałbym z tego miejsca

podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się w

jakikolwiek sposób do dokończenia inwestycji drogowej przy ulicy Sienkiewicza. Zadanie
udało się dokończy po wielu latach. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość.

Ad. pkt 19
Zamknięcie sesji

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XIV sesji Rady
Miejskiej Chełmży.
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Protokołowała:
Aldona Lipińska

Przewodniczący obrad:
Janusz Kalinowski

Sekretarz obrad :
Małgorzata Polikowska

