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P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/16 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 29 grudnia 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 

Pan Marek Kuffel        - Zastępca Burmistrza Miasta 

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 142. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 – druk sesyjny nr 143. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    gminy miasta Chełmży na lata 2017 - 2030 – druk sesyjny nr 131: 

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, 

    b) dyskusja nad projektem uchwały, 

    c) głosowanie nad projektem uchwały. 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok – druk ses. nr 130: 

    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
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    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    budżetu na 2017 rok, 

    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych, 

    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i    

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  

    i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 137. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży – druk sesyjny 

138. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – druk 

sesyjny nr 139. 

10. Interpelacje.  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Oświadczenia. 

15. Komunikaty. 

16. 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 14. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 
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c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Miałbym prośbę, żeby do porządku obrad wprowadzić trzy projekty uchwał, które były 

omawiane przez komisję planowania, budżetu i finansów. Dwie uchwały dotyczą przedszkoli 

i wynikają z tego, że 1 grudnia została uchwalona ustawa, która wprowadziła zmiany w 

ustawie o systemie oświaty, w której są oznaczone określone delegacje o charakterze 

finansowym dla gmin. Niestety ustawa nie dała nam vacatio legis, żeby to wszystko 

uporządkować i dlatego robimy to w takim szybkim trybie ale nie jesteśmy sami, bo robią to 

wszystkie samorządy. Trzeci projekt uchwały wynika z opóźnienia prac drogowych na 

osiedlu pisarskim. Jest to spowodowane różnymi powodami, natomiast nie ma to wpływu na 

inwestycję. Cała inwestycja ma się zakończyć w październiku 2017 roku, natomiast zgodnie z 

harmonogramem my realizujemy płatności i firma nie zmieściła się do kwoty takiej jaką 

powinna wykonać  do końca roku i chcemy, żeby ta kwota 255 tys. zł nie przeszła do budżetu 

na rok następny, bo wtedy trzeba by ją ukazać w nadwyżce. Dlatego korzystamy z takiego 

zapisu ustawy o finansach publicznych, który mówi o tzw. środkach niewygasających. Czyli 

one, tak jak pan radny powiedział na komisji, będą zamrożone na realizację tego konkretnego 

zadania w zakresie, który nie był wykonany do końca roku 2016.  

  

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.  

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco: 

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 142. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 – druk sesyjny nr 143. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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    gminy miasta Chełmży na lata 2017 - 2030 – druk sesyjny nr 131: 

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, 

    b) dyskusja nad projektem uchwały, 

    c) głosowanie nad projektem uchwały. 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok – druk ses. nr 130: 

    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    budżetu na 2017 rok, 

    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych, 

    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i    

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  

    i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 137. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży – druk sesyjny 

138. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – druk 

sesyjny nr 139. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk 

sesyjny nr 141. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z 

budżetu gminy miasta Chełmża dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina miasto Chełmża – 

druk sesyjny nr 140. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach 
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wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz warunków 

zwolnienia z tych opłat – druk sesyjny nr 144. 

13. Interpelacje.  

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty. 

19. Zamknięcie sesji. 

 

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

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 10. Podpisanie umowy z p. Mariolą Epa-Pikuła z Osieka na przeprowadzenie działań 

partycypacyjnych, w tym prowadzenia konsultacji i pozyskiwania informacji od interesariuszy 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2014-2020 pn. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasta Chełmża na lata 2016-2023. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z 

ustalonym harmonogramem w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Za wykonanie 

przedmiotowej usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 9.100,00 zł brutto. 

Chciałam zapytać szerzej na temat tej partycypacji, kto w tym będzie uczestniczył, jakie 

podmioty, kto tym interesariuszem jest ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nam się udało z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna uzyskać środki na opracowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, który jak wcześniej LPR, jest podstawą do 

przeprowadzenia rewitalizacji i pozyskania środków unijnych już na realizację samego 

zadania. Program ten można opracowywać dwoma metodami, tzn. zlecić firmie zewnętrznej 

lub wykonywać samemu przy udziale własnych pracowników z zaangażowaniem różnych 

ekspertów. Szansa na uzyskanie dofinansowania była wtedy większa jeżeli robiło się to w jak 

największym zakresie samodzielnie. Taką decyzję podjęliśmy. Interesariuszem czyli 

beneficjentem jest gmina miasto Chełmża, bo de facto to jest robione pod nasze zadania. Pani 
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Pikuła jest w zarządzie LGD Ziemia Gotyku i uważamy, że jest na tyle przygotowana, że w 

tej części gdzie trzeba przeprowadzić badania, zrobi to dobrze. I stąd podpisaliśmy z nią 

umowę na wykonanie tej części i pracy związanej z opracowaniem GPR.  

Radna Danuta Zdrojewska 

Z kim te konsultacje będą prowadzone ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładam, że beneficjentami tych rozmów i konsultacji będą przede wszystkim mieszkańcy 

obszaru rewitalizacji i miasta oraz organizacje i stowarzyszenia. W tej chwili nie jestem w 

stanie wymienić tych osób enumeratywnie, my się do tego dopiero przygotowujemy. 

Generalnie będzie to środowisko, które będzie przedmiotem oddziaływania samej 

rewitalizacji.  

 

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. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o uściślenie. W dziale 900 wydatki inwestycyjne zostały dosyć poważnie zmniejszone. 

Czy to jest wynik przeprowadzonych przetargów, czy przesunięć tych inwestycji na rok 

przyszły ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest wiele przedsięwzięć, które były zapisane z racji pojawienia się tytułów działań na rzecz 

pozyskiwania środków unijnych, a one np. tak jak termomodernizacja zakończyła się 

opracowaniem tylko audytów termomodernizacyjnych, stąd kwota pozostała nie została 

skonsumowana. Nie oznacza to, że jesteśmy w niedoczasie, bo konkursy są tak ogłoszone, że 

my wciąż jesteśmy w każdym momencie przygotowani na to, żeby aplikować. Ale są też takie 

zadania jak np. przygotowanie przez firmę Abrys dokumentacji na POiŚ. W zasadzie 

dokumentacja jest złożona ale są tam jeszcze pewne uwagi. Jednak zadanie jest tak 

przeterminowane, że w ogóle mamy problem ze względu na kary. Mimo, że była wystawiona 

faktura, to została odesłana i na pewno to w tym roku nie będzie zapłacone. Jak to będzie w 

przyszłym nie wiem, najprawdopodobniej rozstrzygnie to sąd. Nie wiemy jak to się skończy. 

Generalnie wina jest po tamtej stronie ale też po naszej, bo jak się projektuje na mediach pod 

ziemią, to co krok jest kolizja. Co krok się okazuje, że coś kiedyś wybudowano i nie 
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zainwentaryzowano albo zainwentaryzowano inaczej niż jest w rzeczywistości. To są środki, 

które my chcemy uzyskać w projekcie unijnym, a więc tym bardziej musimy pilnować 

wszelkich procedur. Tych sytuacji jest więcej i stąd ta uchwała „czyszcząca”, czyli sprzątamy 

ten budżet z tego co nie zostało wydane. Tak naprawdę czasem do końca roku nie 

wiedzieliśmy czy te zadania będą wykonane, czy środki będą skonsumowane.  

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Stanowisko komisji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

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 XVIII/133/16 

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. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Stanowisko komisji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Radni uwag nie zgłosili. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/134/16 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017 – 2030 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Przy uchwalaniu pierwszego budżetu na dany rok ustawa wymaga uchwalenia w pierwszej 

kolejności wieloletniej prognozy finansowej, która nakłada na nas obowiązki uwzględnienia 

zadań finansowych, które w poszczególnych latach w tej prognozie są uwzględnione. To co 

jest zaplanowane w WPF na rok 2017 pochodzi wprost z projektu budżetu. Stąd w zasadzie 

nie wnosi ona niczego innego niż to co jest zawarte w budżecie i to co jest zobowiązaniami 

dla rad w kolejnych budżetach do roku 2030. Nastąpiła tu zmiana z 2025 na 2030. Wynika to 

z tego, że my już dziś wiemy, że chcąc realizować zadania unijne będziemy potrzebowali 

wsparcia kredytowego. Z wstępnego rozliczenia zakładamy, że powinno to być zobowiązanie 

od roku 2018 na poziomie 7 mln zł. To pozwoli nam na uczestnictwo w tych zadaniach, które 

wynikają właściwie z dwóch strategii, bo z Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, gdzie jesteśmy członkiem i z Lokalnej Strategii Rozwoju z Lokalnej Grupy 

Działania Ziemia Gotyku, w której również jesteśmy. W ramach tego będziemy realizować te 

zadania, o których wielokrotnie mówimy.   

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę nr 7/WPF/2016 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2016 

roku w sprawie wydania opinii o  projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-

2030, która to  stanowi załącznik do protokołu.   
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b) dyskusja nad projektem uchwały, 

 

Radny Mariusz Kałużny 

Czyli ta data stanowiąca górną granicę związana jest z ostatnim zobowiązaniem jakie mamy 

w związku z kredytami, dlatego to się przesuwa ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dokładnie tak jak Pan mówi, bo pojawiają się w WPF te zadania, na które już są zaciągnięte 

zobowiązania i te, które planujemy. W 2018 roku ten kredyt będzie skutkował tym, że do 

2030 roku pojawi się zobowiązanie. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy wszystkie nowe umowy zostały już podpisane na zadania, na które umowy skończyły się 

w tym roku ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wszystkie przetargi są rozstrzygnięte. Na utrzymanie czystości w mieście na pewno jest 

podpisana umowa, także na utrzymanie zimowe, zarządzanie nieruchomościami. Na pewno 

te, których realizacja zaczyna się od stycznia 2017 roku są podpisane. 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania… przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Stanowisko komisji 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) głosowanie nad projektem uchwały 

 

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 : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/135/16 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy miasta Chełmży  

na lata 2017 - 2030 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Projekt budżetu na rok 2017 został precyzyjnie przedstawiony po pierwsze w materiale, który 

Państwo dostaliście w całej objętości, po drugie na wspólnej komisji budżetowej, na której te 

zagadnienia omawialiśmy. Przyznam się szczerze, że z pewnym miłym komfortem przed 

omówieniem tego budżetu, odczuwam to co powiedziała Pani Skarbnik, że jest za nami 

kolejny rok, niełatwy, w którym nie zaciągnęliśmy w ogóle kredytu w rachunku bieżącym. Ja 

pamiętam budżety, których uchwalanie rozpoczynaliśmy od podnoszenia kwoty kredytu w 

rachunku bieżącym. Oczywiście to ma swoje dwie strony. Z jednej strony jest satysfakcja, że 

ta sytuacja finansowa jest dużo lepsza, z drugiej strony, na pewno gdyby wydatkowanie 

środków miało szerszy wymiar inwestycyjny, to pewnie ta sytuacja byłaby mniej 

komfortowa. Chociaż i tak jak byśmy nie spojrzeli to ta sytuacja finansowa jakoś wysoko nie 

winduje nas w rankingach województwa ale jest zdecydowanie lepsza. O tyle jest to bardzo 

istotne, że można z pewnym dobrym samopoczuciem patrzeć na budżet 2017 roku, nawet jeśli 

on tam ma tematy, które nie są pewne ale daje to takie dobre wskazanie na to, że wszelkie 

szanse, które się dla miasta Chełmży pojawią w pozyskaniu środków unijnych, myślę, że 

zostaną dobrze wykorzystane. Jak wspominałem na komisji budżetowej, że ta wartość 

zadłużenia spada z 19 mln zł w najtrudniejszym momencie, do 6 mln zł. Jest to też kapitalna 

sytuacja wyjściowa, żeby realizować budżety inwestycyjne i w pełni brać udział w absorpcji 

środków unijnych. Jest to dobra perspektywa budżetu 2017 do tego wszystkiego co się ma 

wydarzyć potem. Budżet roku 2017 jeżeli chodzi o dochody to kwota 54.749.985,25 zł, w tym 

dochody bieżące 53.470.896,25 zł i majątkowe – 1.279.089,00 zł. Wydatki na poziomie 

podobnym, a więc 54.749.985,25 zł, w tym bieżące – 51.718.885,25 zł i majątkowe – 

3.031.100,00 zł. Chciałoby się, żeby ta różnica między wydatkami bieżącymi i majątkowymi 

była zupełnie inna, oczywiście na korzyść tych majątkowych ale niestety mamy taką strukturę 

budżetu jaką mamy i nawet jeżeli możemy powiedzieć, że oszczędzamy w administracji, w 

oświacie i wszystkich innych czynnościach komunalnych, to ta różnica utrzymuje się na 

bardzo zbliżonym poziomie, kiedy oczywiście nie korzystamy z żadnych środków 
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zewnętrznych. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie – 6.412.222,13 zł 

i stanowić będzie 11,71% zaplanowanych dochodów. To są stare wskaźniki ale bardzo 

obrazujące rzeczywistość. To jest ten wskaźnik, który dopuszczalnie wynosi 60%. Powiem 

szczerze, że dawno takiej sytuacji w budżecie nie mieliśmy. Kwota, której wskaźnik 

dopuszczalny jest 15% wynosi 1.620.068,22 zł, to koszty, które obciążą miasto w 2017 roku z 

tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek i stanowią w stosunku do 

dochodów ogółem 2,96%. Więc również jest na poziomie niezwykle przyzwoitym. Nadwyżka 

budżetowa z roku 2016 pozwala nam pokryć zobowiązania kredytowe w wysokości 

1.159.787,47 zł. Mówiąc o dochodach chciałbym zwrócić uwagę na główne źródła dochodów 

gminy. Jest to oczywiście podatek od nieruchomości – 6.800.000,00 zł. Tu chcę powiedzieć, 

że ponad 5 mln zł to podatek od podmiotów gospodarczych, pozostała kwota to zobowiązania 

podatkowe naszych mieszkańców. Znaczącą kwotę w budżecie ma podatek dochodowy od 

osób fizycznych – 7.459.988,00 zł. Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł. 

Bardzo ostrożnie też planujemy CIT na poziomie 220.000,00 zł. Następnie mamy bardzo 

ważne źródło dochodu czyli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 

1.678.000,00 zł. Są to jednak pieniądze, które pojawiają się po jednej stronie i klasycznie są 

wydatkowane na to co związane jest z odpadami po drugiej stronie. Oczywiście w dochodach 

gminy są też subwencje i dotacje. Ja mówię, że są to dochody, które nam psują pozycję w 

rankingu, bo jak analizujemy naszą sytuację finansową na podstawie naszych dochodów, to 

się mieścimy na 144 gminy w województwie dokładnie w stanach średnich ale kiedy 

dołożymy sobie subwencje i dotacje to spadamy do stanów bardzo niskich. A więc to co 

mamy od państwa nie jest kwotą, która pozwala nam utrzymać się na poziomie takim na jaki 

sobie sami zapracowujemy. Największą część stanowi subwencja oświatowa – 7.814.208,00 

zł. Trudno mi powiedzieć jak ona zostanie zrealizowana, natomiast nie zdziwi nas jak na 

jakimś poziomie będzie dokonana korekta, bo tak się bardzo często z tą subwencją dzieje. 

Subwencja wyrównawcza, czyli to co mamy z tzw. „janosikowego” od bogatych gmin, to 

kwota 5.261.351,00 zł i subwencja równoważąca, czyli to co kompensuje nam zabraną 

dotację na dodatki mieszkaniowe – 1.077.658,00 zł. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej to kwota 16.680.000,00 zł. Dochody te prawie w całości pochodzą z budżetu 

państwa, nasze dochody to kwota tylko 61.200,00 zł - są to opłaty za usługi opiekuńcze. 

Natomiast to wcale nie znaczy, że my do pomocy społecznej nic nie dopłacamy, bo 

dopłacamy kwotę znacząco powyżej 3 mln zł. To jest to co wiąże się z opłatami do domów 

pomocy społecznej, dożywianiem oraz nasz udział we wszystkich programach, stypendiach 

itd. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wieczystego użytkowania 
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i sprzedaży mienia to kwota 4.782.000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 900.000,00 zł – w 

kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych. Trudno powiedzieć co się 

pod tą wartością kryje ale wiemy, że mamy co najmniej jeszcze 2 albo 3 dosyć ciekawie 

położone lokale użytkowe, z których przychody są niewielkie. Mamy jeszcze niewielkie 

zasoby terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy też aktywizację gospodarczą. Jeżeli 

pojawią się podmioty, które byłyby zainteresowane takimi przedsięwzięciami i do tego 

sprzedaż mieszkań, to możemy założyć, że ta kwota 900.000,00 zł jest kwotą realną do 

zrealizowania. Mówiłem, że wydatki w roku 2017 to w większości wydatki bieżące - 

51.718.885,25 zł tj. 94,46% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe są relatywnie małe - 

3.031.100,00 zł tj. 5,54% wydatków ogółem. A więc to jest to co zakładamy, że będziemy 

realizować w ramach zadań inwestycyjnych. Chcę tu powiedzieć jedną rzecz. Wspomniana tu 

WPF do roku 2030 i planowany kredyt na rok 2018 w sytuacji gdyby nastąpiło przyspieszenie 

realizacji pewnych zadań unijnych, nie wykluczamy, że dokonamy zmiany w tym budżecie i 

pojawi się taki kredyt już w roku 2017. My wiemy jaki jest przebieg konkursów, 

„zabukowaliśmy” sobie w nich miejsce ale ze względu na to, że jednak jest spory nacisk ze 

strony UE, żeby to się działo szybciej, a nasze województwo nie jest w czołówce tego 

wszystkiego, to musimy się liczyć z faktem, że mogą nastąpić jakieś przesunięcia. Ja we 

wtorek brałem udział w spotkaniu ZIT-ów i tam bardzo głośno się mówiło o tych pewnych 

sprawach czasowych, które nas coraz bardziej przypierają do muru w realizacji tych zadań. 

Bardzo dużą pozycją jeżeli chodzi o wydatki bieżące to jest oczywiście gospodarka 

komunalna czyli gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, 

utrzymanie zieleni, oświetlenie, targowisko to kwota 4.740.702,50 zł. Tu bym chciał 

wspomnieć, że z budżetu miasta kwota 1.272.000 zł to kwota, za którą utrzymujemy 

bibliotekę, ChOK, a więc te jednostki, które bezpośrednio są finansowane z budżetu gminy. 

Następnie kwota niemała, bo 1.846.000,00 zł to kwota na OSiT. Często samorządowcy 

prowadzą takie dyskusje, które zmierzają do tego na ile obiekty turystyczne, obiekty 

kulturalne mogą się bilansować. Tak naprawdę nigdzie się nie bilansują, bo hale sportowe 

bilansują się np. wtedy gdy w całości są wynajmowane przez kluby sportowe, które są z 

pierwszej czy extraklasy. W każdym innym przypadku gminy do tego dopłacają. Tylko z 

drugiej strony jak prowadzimy takie dyskusje, to jedno jest niezaprzeczalne, mianowicie nie 

może miasto 15-sto tysięczne funkcjonować bez takich obiektów, nawet jeżeli do nich 

dopłacamy. Jako taki przykład podaję zawsze basen. Mamy 300 hektarowe jezioro i myślę, że 

brak basenu mógłby czasem spowodować, że kilku mieszkańców Chełmży pozbawionych 

możliwości nauki pływania, gdzieś mogłoby w bardzo niebezpieczny sposób z tego jeziora 
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skorzystać. Są więc pewne rzeczy niewymierne, to jest zdrowie, bezpieczeństwo itd. Także te 

obiekty kosztują nas razem pewno z 4 mln zł ale to są obiekty, które muszą być i myślę, że 

wciąż nie jest ich najwięcej. Mam tu na myśli halę, basen, orliki, boiska. Dla nas 

najważniejsze to co wydarzy się w roku 2017 to są zadania majątkowe. Tu mamy zadanie, 

które zostało rozpoczęte tj. przebudowa dróg na osiedlu pisarskim. Ono teoretycznie powinno 

się zakończyć w październiku 2017 roku. Wykonawca inwestycji mówi, że zakończy się dużo 

wcześniej. Takim tematem, który pewnie zamknie się w sferze dokumentacyjnej to kwestia 

remontu i adaptacji pomieszczeń w SP 3. Ja nie rozdzielam tego na przybudówkę i budynek 

szkoły, bo tak naprawdę reforma oświaty określi precyzyjniej, który z obiektów będzie 

adaptowany pod nowe przedszkole. To zadanie jest wpisane z ZIT i z pewnością będzie w 

przyszłym roku realizowane. Planujemy również na kwotę 175.000,00 zł dalszą budowę i 

rozbudowę kanalizacji. Wartość tej inwestycji w dokumentacji wynosi ponad 20 mln zł. 

Konkurs jest w lutym 2017 roku, myślę, że będziemy przygotowani do aplikowania. Są to 

środki poza naszymi wojewódzkimi, z POiŚ. Będzie to zadanie kilkuletnie ale w sposób 

znaczący poprawiające funkcjonowanie w zakresie gospodarki ściekowej ale też i wodnej, bo 

część jest takich zadań. Przy okazji liczymy na to, że przy tych inwestycjach połączy się także 

pewne tematy drogowe. Zadanie, które jest niezwykle ważne to właśnie nasz udział w ramach 

ZIT-u w termomodernizacji na kwotę 121.000,00 zł. Mam tu na myśli obiekty szkolne, 

budynki oświatowe, budynek na Hallera 19 oraz budynek na Bydgoskiej 7. Na Bydgoskiej 7 

planujemy zmianę źródeł zasilania w ciepło, być może też fotowoltaikę. Jest to zadanie, które 

również w czasie nam się rozkłada na 2 albo 3 lata ale początek powinien być w roku 

przyszłym. Chcielibyśmy dokończyć również nieduże ale bardzo ważne zadania 

wodociągowe. W tej chwili mamy na to 20.000,00 zł, w sumie wyniesie ok. 30.000,00 zł. Jest 

to woda do ogrodów działkowych Postęp, kilka odcinków na osiedlu pensjonatowym, w 

okolicach ul. Wyszyńskiego. To są te rzeczy gdzie staramy się nadążyć za rozwijającym 

budownictwem mieszkaniowym. Zadanie flagowe i chyba jedno z większych przedsięwzięć, 

które rozpoczniemy w przyszłym roku to budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z 

przyłączami w ramach zadania "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go 

Maja 18" – 625.000,00 zł. Są to nakłady na OSiT, ponieważ jest to integralna część tego 

obiektu. Inwestycja ma na celu zagwarantowanie właściwych warunków klubom sportowym, 

które korzystają ze stadionu, w tym szczególnie klubowi Legia. Chcielibyśmy aplikować o 

środki unijne i oczywiście jeśli taki konkurs będzie, to wystąpimy. Kosztorysowa wartość 

tego zadania to 1.250.000,00 zł. 260.000,00 zł będziemy chcieli wydać na modernizację KS 

Włókniarz, zamykając remont, który robimy. Ten obiekt był taki trochę technicznie 
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zdekapitalizowany ale trzeba sobie powiedzieć, że był budowany chyba w jakimś czynie 

społecznym i profesjonaliści chyba tym się nie zajmowali ale myślę, że finał będzie dobry. 

Drugim tematem, który wiąże się z tematem drogowym to sprawa odcinka drogi przy 

Bulwarze, który łączy ul. Browarną z ZGM. Chcemy rozpocząć co najmniej dokumentacyjne 

prace, jeżeli pojawią się pieniądze w LGD w kwestii pomostu na ul. Łaziennej. Chcemy też 

poprawić warunki oświetlenia na lewo od ul. Górnej (ul. Dorawy, Depczyńskiego i 

Szczepańskiego), także na osiedlu pensjonatowym (ul. Widokowa, Wczasowa, Turystyczna). 

Myślę, że jeśli będzie taka możliwość to postaramy się zwiększyć wydatki na oświetlenie. 

Kiedyś realizowaliśmy taką partnerską umowę z Energą Oświetlenie i owocuje ona tym, że 

składamy się niejako na zadanie, czyli ta kwota mogłaby być większa. Ostatnio było nam się 

trudno dogadać, bo oni mieli trochę za wysokie stawki jak to co my uzyskiwaliśmy w wyniku 

przetargów. Jeżeli byśmy doszli do jakiego konsensusu w kwestii wartości jednego punktu 

świetlnego, to takim porozumieniem mielibyśmy szanse wybudować tego oświetlenia o 40 % 

więcej i pokrylibyśmy jeszcze bardziej potrzeby w tym zakresie, nie tylko w ulicach, o 

których mówiłem. W każdym razie sukcesywnie nowe oświetlenie się pojawia. Mamy 

oczywiście w zadaniach inwestycyjnych wieżę ciśnień. Myślę, że w roku 2017 zrobimy tylko 

część dokumentacyjną, ponieważ ta ścieżka na zabytki rusza dopiero troszkę później. 

Oczywiście będziemy realizować zadanie związane z remontem kolejnego obiektu 

rekreacyjno-sportowego tj. ChTW 1927 w ramach budżetu obywatelskiego. Myślę, że tu 

również będziemy próbowali, tak jak w przypadku Włókniarza, skorzystać z środków 

zewnętrznych, oczywiście jeżeli taka ścieżka się pojawi. To są oczywiście zadania 

inwestycyjne, które planujemy na rok 2017, nie ma zadań drogowych ale zakładam, że przy 

uwzględnieniu pewnych wydatków bieżących czyli zwiększenia wydatków bieżących na 

drogach, mamy szansę te ulice, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym (ul. Św. 

Jana, Skargi, Szewska) wykonać wraz z chodnikami. W każdym razie chcielibyśmy zrobić 

tak, żeby w dwóch latach ten temat w tych ulicach zamknąć. Będziemy też wciąż walczyć o 

drogi wojewódzkie jak ul. Mickiewicza, Bydgoska. Chciałbym też powiedzieć o zagrożeniach 

tego budżetu. Na pewno zawsze wróżeniem z fusów są podatki, w tym również PIT. Dzisiaj 

stan bezrobocia wskaźnikowo jest tak dobry, że można by się liczyć z PIT-em na poziomie, 

który będzie nas zadowalał. Mamy relatywnie niski CIT ale doświadczenia tego roku, kiedy 

oddaliśmy CIT-u blisko 500.000,00 zł są takie, że wolimy z zachowaniem dużej rezerwy 

planować ten podatek. Na pewno zawsze, bo to jest kwestia podaży i popytu, to sprzedaż 

mienia. My sobie możemy planować ale te sytuacje są bardzo różne. Pozwolę sobie na 

stwierdzenie, że patrzymy na ten budżet optymistycznie. Może to i trochę wynika z faktu, że 
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ten rok, który się kończy był rokiem dobrym, a więc będzie to bardzo dobrym wskazaniem na 

lata następne i szansą powodzenia w tych trudnych przedsięwzięciach, które są ale cały czas 

przedsięwzięcia, które bardzo istotnie wpływają na to co wielokrotnie powtarzamy, że chodzi 

tylko o jedno – o jakość i komfort życia naszych mieszkańców. W tym budżecie jest jeszcze 

mnóstwo zadań, które zmieniają nasze życie codzienne.  

 

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu na 2017 rok, 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę nr 7/P/2016 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2016 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2017 rok Miasta Chełmża, która to  

stanowi załącznik do protokołu.   

 

c)  odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

Radny Janusz Kalinowski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pozytywną opinię 

komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży przyjętą na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

12 grudnia 2016 roku. 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów  

przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu budżetu na 2017 rok. Stanowisko jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych rady, 

W związku z tymi, iż nie zgłoszono wniosków komisji punkt nie został zrealizowany. 

 

e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Duży wzrost planowanych dochodów wynika z uwzględnienia świadczenia wychowawczego. 

Rodziny z dziećmi otrzymują dodatkowe środki. Większa zasobność rodzin to bogacenie się 

miasta. Ważne są jednak dochody własne. Dochody  wzrosną dzięki staraniom wielu ludzi 

dobrej woli na czele z Panem Burmistrzem,  którzy obronili przed likwidacją firmę Bioetanol. 

Produkujący zakład będzie płacił podatki, pracownicy będą mieli miejsca pracy i środki na 

utrzymanie rodzin oraz należne podatki. Jest to przykład dbałości  o dochody własne poprzez 

pomoc  podmiotom gospodarczym na terenie miasta. 
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Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Chciałbym zapytać dlaczego w projekcie budżetu nie uwzględniono mojego wniosku o 

remont ul. Frelichowskiego ? Jak duża jest to potrzeba świadczy bardzo duża mobilizacja 

mieszkańców w głosowaniu na remont tej ulicy z budżetu obywatelskiego, na który głos 

oddało prawie 1000 mieszkańców, głównie mieszkańców osiedla Jana Pawła II. Uważam, że 

kwota jaka byłaby potrzebna na remont tej ulicy nie byłaby zbyt dużym obciążeniem budżetu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja powiedziałem wcześniej, że w budżecie zadań drogowych nie ma i tutaj źle powiedziałem, 

na co mi nawet zwrócono uwagę. Mamy duże zadanie drogowe jakim jest osiedle pisarskie, 

które realizujemy. Powiedziałem również, że przy uwzględnieniu znacząco większej kwoty 

na bieżące utrzymanie dróg i naprawy, chcielibyśmy, żeby weszło w późniejszym okresie 

zadanie inwestycyjne, które wiązałoby się z naprawą nawierzchni, czyli nowych nakładek na 

ulicach. Ja wszystkich tych ulic nie wymieniłem, bo myślę, że zaczniemy od tych ulic, 

których stan techniczny jest najgorszy, czy obciążenie ruchem jest największe, a chyba 

jeszcze bardziej tych gdzie dostępność mieszkańców jest szersza jeżeli chodzi o ogół. 

Natomiast na pytanie dlaczego nie uwzględniono mojego wniosku, odpowiedź może być 

bardzo prosta – bo tych wniosków nie uwzględniono bardzo wiele, gdyż nie ma po prostu 

pieniędzy. Takie pytanie na sesji budżetowej powinno się wiązać z pewnym konkretem – 

widzę możliwość realizacji wniosku, wskazuję, którego zadania nie realizujemy i mówię, 

które zadania należałoby zrealizować. Na tym etapie co najmniej dla mnie jest to sytuacja 

albo zbyt późna albo nie w formie w jakiej być powinna. My w zasadzie gdyby założyć, że w 

pełni wykonamy dochody, a nie ukrywam, że mamy pewne obawy, zrealizujemy te zadania, 

które są w budżecie. Stan ul. Frelichowskiego jest dokładnie taki jak ul. Skargi, czy Św. Jana, 

czy Hallera. To będzie tylko kwestia ustalenia pierwszeństwa. Ja celowo nie wymieniałem, bo 

myślę, że zrobimy to razem i nie chciałbym żadnych wykluczać ale też nie stawiam sprawy, 

że akurat to zadanie będzie w jakimś znaczeniu priorytetowe. By sprecyzować, budżet 

obywatelski, na który głosowali mieszkańcy osiedla nie dotyczył ul. Frelichowskiego, tylko 

jej fragmentu na odcinku wzdłuż garaży. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma żadnego 

problemu z poparciem zadania remontu całej ul. Frelichowskiego, chciałem tylko to 

doprecyzować.   

 

f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

W związku z tym, iż nie zgłoszono poprawek do przedstawionego projektu budżetu, punkt nie 

został zrealizowany. 
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g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  

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 : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 13, wstrz. 1. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/136/16 

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 7. 

              Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   

wody  i   odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

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 XVIII/137/16 

w sprawie dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i   odprowadzanie ścieków oraz 

udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Mieszkańcy zgłaszają, że wodociągi pisemnie informują, że będzie zwiększona liczba 

odczytów wodomierza w ciągu roku. Nie będzie kwartalnie, tylko 6 razy w roku czyli co 2 

miesiące. W związku z tym czy opłata abonamentowa będzie pobierana kwartalnie, tak jak 

jest to w uchwale, czy 6 razy w roku ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

We wniosku taryfowym ZWiK nie było mowy o zmianie opłat abonamentowych. 

Jednoznacznie więc stwierdzam, że zarówno stawki taryfy jak i opłaty abonamentowej nie 

ulegają zmianie. Natomiast jeżeli zakład technicznie chce to sobie jakoś inaczej rozwiązywać 

to może to zrobić. Dla mnie nie jest to opłata za ilość odczytów, tylko jest opłatą 

abonamentową, którą uzasadniano w ogóle odczytami, także ich ilość nie ma na nią wpływu. 

 

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 : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/138/16 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 9. 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

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 : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/139/16 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

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 
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UCHWAŁA NR XVIII/140/16 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

                 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji udzielonych z budżetu gminy miasta Chełmża dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne 

niż gmina miasto Chełmża. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

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 XVIII/141/16 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu gminy miasta 

Chełmża dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina miasto Chełmża. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 12. 

                   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miasto 

Chełmża oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

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 XVIII/142/16 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała 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 nie zgłoszono interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 15. 

               Wnioski i zapytania. 
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Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 16. 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

W związku z tym, iż nie zgłoszono wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 17. 

               Oświadczenia. 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 18. 

                Komunikaty. 

 

Burmistrz Miasta Pan Jerzy Czerwiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz 

Kalinowski złożyli radnym oraz mieszkańcom miasta życzenia noworoczne.   

 

 

Ad. pkt 19. 

                Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Małgorzata Karpińska                                                    Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad : 

 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  


