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P R O T O K Ó Ł  NR  XXI/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 25 maja 2017 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży – druk sesyjny 

nr 159 

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży 

za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży  

za rok 2016, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2016, 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

e) głosowanie nad projektem uchwały. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży. 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży – druk sesyjny nr 160 

a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2016 rok, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2016 rok, 

c)  dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

d)  głosowanie nad projektem uchwały. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 

rok – druk sesyjny nr 163. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 – druk sesyjny nr 164. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Gminy Miasta Chełmży za rok 2016 wraz z rekomendacjami – druk sesyjny nr 161. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża – druk sesyjny nr 162. 

    10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na 

terenie gminy miasta Chełmża – druk sesyjny nr 157. 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2017 roku -  druk sesyjny nr 158. 

       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 
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ustawowy 15 radnych obecnych było 11.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 10, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 11).  

d) Protokół z XX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu – 11 za.  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! Mieszkańcy Chełmży! 

 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie 

gminnym, a także ordynację wyborczą do rad gmin. Animatorem przebudowy polskiego 

samorządu był Senat, wybrany w demokratycznych wyborach, pierwszych takich wyborach 

po drugiej wojnie światowej. 

 Na mocy zawartych w tej ustawie postanowień samorząd terytorialny otrzymał 

stosowne kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i 

samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców, a także o 

kierunkach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a w zarządzonych na dzień 27 maja 

1990 r. demokratycznych wyborach, 42% uprawnionych do głosowania Polaków, w 

poszczególnych gminach wyłoniło swoich przedstawicieli, dając im swoisty mandat zaufania. 

 Jak trudne zadania i problemy piętrzyły się przed samorządowcami z tamtego okresu, 

mogą zaświadczyć uczestnicy tamtych wydarzeń. Z naszego grona, w pełnym wymiarze, 

uczestnikiem tych historycznych chwil był nie kto inny, tylko radny Pan Franciszek Kuczka. 

Władze samorządowe I kadencji musiały tworzyć wszystko od podstaw. Po ukonstytuowaniu 

się  Rady Miejskiej jedną z pierwszych jej uchwał było powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 

dla ustalenia "co weszło do mienia komunalnego". Tworzono na nowo prawo miejscowe, 

Statut Miasta i wszystko to, co w chwili obecnej jest normą. Trudności były chlebem 

powszednim samorządu   I kadencji. Lecz nie na darmo mówi się, że co nas nie zabije to nas 

wzmocni. Tak się działo z tym naszym samorządem. W kolejnych kadencjach samorządy nie 

utraciły zdobyczy z lat 1990 - 1994, a wręcz przeciwnie, na miarę swoich możliwości 

finansowych realizowały wiele inwestycji mających na celu ułatwienie, w różnych 

dziedzinach, życia naszym mieszkańcom, ale również zmierzających do poprawy wizerunku 

naszego miasta. Dziś w Chełmży gołym okiem możemy dostrzec zmiany, które dokonały się 

od 1990 r. do chwili obecnej, jednoznacznie wskazujące na fakt, iż reforma samorządowa 
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uchwalona w 1990 r. była największym sukcesem w okresie przekształceń ustrojowych. 

Reforma ta wyzwoliła aktywizację mieszkańców w zakresie budowy społeczeństwa 

obywatelskiego oraz pozwoliła gminom na rozwój lokalny. 

 Na te osiągnięcia w naszym mieście miał wpływ wysiłek wielu pracowników 

samorządowych na czele z burmistrzami w poszczególnych kadencjach oraz praca 135 

radnych Rady Miejskiej Chełmży. Niestety, 12 z nich nie doczekało tej chwili: 

Głębocki Adam - pierwszy Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży, 

Gajewski Jerzy, 

Kłopotek Andrzej. 

Lewandowski Jerzy, 

Łubkowski Andrzej, 

Muszyński Ryszard, 

Pachoń Leszek, 

Stepczyński Jerzy, 

Szymański Rudolf 

Tomczyński Zygmunt, 

Tutak Wiesław, 

Wronkowski Jan, 

Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy! Dziękuję! 

 

            Samorząd terytorialny funkcjonuje nie tylko w naszym kraju, lecz również w innych 

państwach i spełnia podobne funkcje co u nas. Uchwalona została nawet Europejska Karta 

Samorządu Terytorialnego, która zawiera zasady i postanowienia ogólne dot. funkcjonowania 

samorządu terytorialnego, do stosowania których zobowiązane są państwa członkowskie 

Rady Europy. Polska ratyfikowała Kartę w kwietniu 1993 r. Kolejną historyczną chwilą jest 

11 października 1998 r., kiedy to odbyły się wybory samorządowe wg nowych zasad. Po raz 

pierwszy wybieraliśmy swoich przedstawicieli do sejmików wojewódzkich, do rad powiatów 

oraz do rad gmin. Kolejną, i jak na razie ostatnią istotną zmianą w wyborach samorządowych 

było uchwalenie w 2002 r. ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta. Jej głównym założeniem było wzmocnienie roli wymienionych w funkcjonowaniu 

samorządu. O tym jak ważną pełni w naszym społeczeństwie samorząd niech świadczy fakt 

ustanowienia w 2000 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święta o charakterze 

państwowym "Dzień Samorządu Terytorialnego", obchodzone corocznie w dniu 27 maja, na 

pamiątkę historycznych wyborów z 1990 r. 
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Panie Burmistrzu! 

 Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego życzę Panu oraz wszystkim 

podległym Panu pracownikom samorządowym naszego miasta powodzenia i konsekwencji w 

podejmowaniu działań, gwarantujących dalszy i dynamiczny rozwój naszego miasta. Niech 

pracownicy skutecznie służą mieszkańcom, a ich praca spotyka się z uznaniem oraz 

życzliwym wsparciem społeczeństwa. 

Panie i Panowie Radni! 

 Niech moje życzenia przekazane na ręce Pana Burmistrza staną się również Waszym 

udziałem. Życzę Wam również tego, aby wypracowane przez Was kierunki rozwoju naszego 

miasta oraz podejmowane uchwały miały na względzie dobro naszej gminy i jej 

mieszkańców. 

 

Ad. pkt 2          

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Marek Jopp 

Pkt 7 

Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych  stanowiących własność 

Gminy Miasto Chełmża położonych w Chełmży przy ul. ks. P. Skargi za cenę wywoławczą 

1.178.862,00 zł netto.  

O jaką działkę chodzi i jakie jest jej przeznaczenie ? Czy są jakieś plany związane z tą 

działką?  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 28 

Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży zebrania i wywiezienia na 

składowisko odpadów zgromadzonych podczas Akcji Wiosennego Sprzątania Chełmży 2017 r.  

Jakie były ilości i koszty zlecenia ? 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 30 

Podpisanie umowy z firmą SEMPER POWER Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna na wykonanie 

programu funkcjonalno- użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu 

mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z Odnawialnych Źródeł Energii 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży, 
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zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą. Przedmiot 

zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 95 instalacji 

fotowoltaicznych oraz 15 instalacji solarnych.  Za wykonanie przedmiotowej usługi ustalono 

wynagrodzenie w wysokości 40.590,00 zł. brutto. 

Pkt 31 

Podpisanie umowy z firmą Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie 

Studium Wykonalności dla projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych” stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Za wykonanie 

przedmiotowej usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 8.610,00 zł. brutto. 

Pkt 32 

Zlecenie firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z Warszawy wykonanie usługi 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na 

budynkach mieszkalnych” w ramach naboru dla Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania     i 

dystrybucji energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Za wykonanie 

przedmiotowej usługi zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości 1.230,00 zł. brutto. 

Jaki jest termin złożenia wniosku ? Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się efektów ? Czy 

można to ująć w jakieś ramy czasowe ? 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 3 

Zatwierdzenie analizy ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok.  

Proszę o rozszerzenie tego punktu. 

Pkt 12 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży. 

Czy konkurs jest już rozstrzygnięty ? Kto został wybrany na to stanowisko ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 

To rutynowe działanie w wyniku kontroli zarządczej, które są prowadzone przez cały rok. Są 

to kontrole wewnętrzne urzędu, prowadzone przez powołane do tego celu osoby. Co roku 
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jesteśmy zobowiązani przygotować plan na podstawie, którego potem wytyczamy kierunki 

kontroli. To nasz wewnętrzny materiał służący do poprawiania jakości obsługi petenta.  

Ad. pkt 7 

To nieruchomość gruntowa, niezabudowana poniżej ks. P. Skargi 10. To otwarty teren. W 

przeznaczeniu jest na szeroko rozumianą działalność usługową. Dlaczego to robimy ? 

Staramy się zrealizować dwa zasadnicze kierunki. Jeden strategiczny, który był zawsze a więc 

chcielibyśmy, żeby kawałek wolnego gruntu, który nie służy jako teren publiczny w sensie 

parku, terenu rekreacji, starć się z niego pozyskiwać podatek i tworzyć miejsca pracy. A drugi 

kierunek to sprawa realizacji budżetu w tej części, która nazywa się sprzedaż mienia. Mamy 

jeszcze jedną taką działkę za stacją benzynową na skarpie. Jest ona mniej atrakcyjnie 

położona. Bierzemy pod uwagę sprzedaż przetargową tej nieruchomości po to, żeby terenami 

w Chełmży zainteresować podmioty gospodarcze oczywiście w zakresie nieszkodliwym dla 

mieszkańców a odwrotnie podniesie jakość usług i atrakcyjność naszego miasta. Jakie są 

szanse powodzenia trudno mi powiedzieć. Ceny wywoławcze nie są niskie. To są ceny 

określone przez biegłego rzeczoznawcę, na ogół podniesione przez nieformalną komisję 

finansową działającą na terenie urzędu.  

Ad. pkt 12 

Dyrektorowi Przedszkola nr 2 na ulicy Tumskiej kończy się kadencja i właściwie istnieje tam 

możliwość naboru tylko w drodze konkursu. Wynika to wprost z przepisów prawa, z ustawy o 

systemie światy. Konkurs jest ogłoszony. Nie mam jeszcze składu komisji. Temat jest przed 

nami.     

Ad. pkt 28 

Jest taka fajna światowa akcja sprzątania świata. My oczywiście włączamy się w nią. Ona ma 

przede wszystkim walor wychowawczy, bo robi to młodzież szkolna. I na tym nam bardzo 

zależy. Świadomi, że ona jest skuteczna, że zdecydowanie przydałaby się na wiosnę, to mamy 

swoją akcję właśnie wiosną. Robimy ją co roku. Biorą w niej udział wszystkie nasze placówki 

oświatowe. Zlecamy  firmie ZGK odbiór tych odpadów. Kosztowało to nas 1650 zł. Nie 

potrafię odpowiedzieć jaka to była ilość. Oczywiście są to informacje dostępne. Pan radny 

uzyska odpowiedź na piśmie.   

Ad. pkt 30,31,32 

To działania zamykające się w trójwymiarze. Po pierwsze wykonanie programu 

funkcjonalno-użytkowego na każdym budynku, gdzie właściciele zdeklarowali udział w 

programie pozyskania środków na odnawialne źródła energii. Tych osób było 101 na 

fotowoltaikę do 3 kW i 14 osób na solary. To są dokumenty niełatwe i w zasadzie  powinny 
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być opracowane przez profesjonalne firmy. Program funkcjonalno-użytkowy w tym 

przypadku jest dokumentacją techniczną. Wniosek i studium wykonalności wymagają 

profesjonalnej wiedzy tego tematu i zostały przygotowane. I zgodnie z ogłoszonym 

konkursem do końca  kwietnia wnioski zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. 

Przewidywane rozstrzygnięcie to wrzesień 2017 roku. Nie wiem kiedy będzie podpisana 

umowa.  

 

Ad. pkt 3  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

 

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży 

za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Właściwie jest to materiał, który podlega analizie przez cały rok budżetowy. Nie da się 

wydawać pieniędzy, jeżeli nie oceniamy przychodów i wydatków na bieżąco. Rzeczywiście 

nie tylko ten okres sprawozdawczy, który jest ujęty w ustawie o finansach publicznych czy w 

ustawie o księgowości ale bieżąca analiza z źródłami finansowymi daje nam właściwie obraz 

w ciągu roku jakie gmina ma możliwości i na ile jesteśmy  w stanie realizować to co Państwo 

uchwałą budżetową założyliście, w tym przypadku na rok 2016. Był to trudny rok pewnych 

działań, natomiast wciąż jeszcze jest to kolejny rok realizowania inwestycji powiedziałbym 

nie na poziomie na jakim byśmy sobie życzyli i nawet  nas stać, ponieważ jest to okres 

ogromnych przygotowań do tego co się stanie od roku 2018. Będzie to mocne zderzenie, 

jeżeli chodzi o konkursy  i pieniądze, po które będziemy mogli sięgnąć w ramach środków 

unijnych. Także rok 2016 był inwestycyjnie rokiem średnim jak porównuję poszczególne lata 

ale za to rokiem, w którym wykonano sporo dokumentacji i analiz, żeby można było w 

przyszłości realizować środki unijne. Macie Państwo obszerny materiał.   

Realizacja budżetu za 2016 rok przedstawia się w następujących liczbach : 

- dochody na plan 55.274.961,96 zrealizowano 56.382.297,74, co stanowi 102% planu, 

- wydatki na plan 52.206.104,57 zrealizowano 50.718.894,15, co stanowi 97,15% planu. 

Rok 2016  zamknął się nadwyżką w kwocie 5.663.403,59. 

W roku sprawozdawczym Miasto nie zaciągnęło kredytu ani pożyczki, a kredyt  w rachunku 

bieżącym nie był uruchamiany. Jednocześnie był to rok znaczącej spłaty naszego zadłużenia.  
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Z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek spłaciliśmy 3.068.847,39. 

Nasze zadłużenie spadło do 7,5 mln zł.  Według starych kryteriów to nasz wskaźnik 

zadłużenia wynosi 5% a ten dopuszczalny 13,43 %.  Ta sytuacja jest coraz lepsza i jeżeli 

dobrze zamkniemy finansowo ten rok, to mamy dobrą sytuację wyjściową, żeby realizować 

zadania unijne, bo mamy zdolność kredytową.  Z dumą powiem, że zadłużenie w którymś 

momencie sięgnęło kwoty blisko 20 mln zł. Niektórzy łapali się za głowę. My też mieliśmy 

pewne obawy ale wiedzieliśmy, że jeżeli nie będziemy posługiwali się kredytami bankowymi 

i pożyczkami, gdzie część tych pożyczek była umarzalna, to właściwie nie wykonalibyśmy 

wielu inwestycji. Dziś możemy śmiało i odważnie powiedzieć, te inwestycje zostały 

wykonane, są w mieście a nasze zadłużenie pozwala nam realizować zadania w przyszłości. O 

poziomie naszych dochodów decydują   : 

- wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT – 13,48% dochodów ogółem 7.597.947,75; 

-  w tym dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto – 13,00% dochodów ogółem 

9.736.572,02. 

Natomiast podatek od nieruchomości  to 9.736.572,00 a więc około 27% dochodów budżetu. 

W strukturze rodzajowej dochodów dominowały dochody bieżące 53.530.460,38, 

co stanowiło 94,94% dochodów ogółem.  Dochodów majątkowych relatywnie było mniej. 

Rok 2016 przyniósł efekty pewnych zagrywek pokerowych. W 2015 roku złożyliśmy 

wniosek realizując inwestycje na drogach  na osiedlu 3-go  Maja na dofinansowanie zadania. 

Szansa na dofinansowanie wynosiła 50% całego zadania. Czemu pokerowe ? Nie stać by nas 

było na to, żeby wykonywać to zadanie. Natomiast pewna perspektywa uzyskania tych 

środków  wydawała się być dosyć realna. Niestety okazało się inaczej. Zamknęliśmy rok 2015 

bez zrealizowania tej dotacji z środków unijnych, bo Urząd Marszałkowski jeszcze się nie 

porozliczał z nadwyżek, które mają być i właściwie mieliśmy ogromne obawy, że założone 

inwestycje na rok 2016 w tym drogowe (tu mówię o osiedlu pisarskim) mogą być zagrożone. 

Takie sobie wcześniej strategicznie wyznaczyliśmy terminy. Okazało się, w wyniku naszego 

konsekwentnego działania, że na wiosnę ruszył temat błyskawicznego rozliczenia złożonych 

wniosków o dotacje do dróg. Przy czym nasza przewaga w stosunku do wielu gmin polegała 

na tym, że  my to zadanie wykonaliśmy. Wtedy potrzebne były te gminy, które mają szansę 

na absorbcję środków, gdy to odbędzie szybko i sprawnie. Mówiąc krótko te, które mają 

faktury do rozliczenia. Uzyskaliśmy kwotę ponad 1,1 mln zł. Temat został zamknięty zgodnie 

z planem.  Mieliśmy do rozliczenia 120 tys. zł ze ścieżek rowerowych. W sumie to są te 

wartości dochodów do budżetu, które miały charakter majątkowy.   
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Jeżeli chodzi o wydatki, to zawsze trudniejsza rzecz. Dochody to wiemy skąd mamy. 

Oczywiście znaczącą część w naszym budżecie stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza 

i ogólna lub równoważąca. Ta ostatnia jest z racji przekazanych kiedyś gminom jako zadanie 

własne dodatków mieszkaniowych. Subwencja wyrównawcza to efekt Janosikowego 

bogatych gmin. Mówiłem o tym już na komisji. Są takie gminy, które mają depozyty na 

poziomie 540 mln zł. a mieszkańców znacząco mniej niż w Chełmży. To by było pięknie, 

gdyby to był efekt pracy ich rad, ich organów wykonawczych. Właściwie to sprawa losowa. 

To, że gmina Kleszczew, o której mówię ma dziurę i kopalnię Bełchatów, to żadna zasługa 

tamtych władz samorządowych. A to powoduje, że mają depozyty na poziomie 540 mln zł. 

To najbogatsza gmina w Polsce. My mamy swoje depozyty. W ubiegłym roku nie było nowo 

zaciąganych kredytów i pożyczek, nie był uruchamiany kredyt  w rachunku bieżącym. U nas 

depozyty sprowadzają się do kilkutygodniowych wtedy, kiedy tych pieniędzy jest więcej. 

Oczywiście nie chcemy grosika uronić a mamy takie umowy, które pozwalają nam na 

uzyskanie jakiejś wartości. Nie wiem jaki jest zysk z 540 mln zł ale nasz zysk wynosi 69 tys. 

zł. W bogatych gminach żyje się mieszkańcom lżej, bo zasoby finansowe są duże. Są to 

gminy nadmorskie, uprzemysłowione. Uważam, że nie mamy powodów do narzekania i żyć 

trzeba dalej. I dalej będziemy tworzyć naszą małą rzeczywistość, żeby była przyjazna i 

tworzyła lepsze warunki dla naszych mieszkańców.     

W grupie wydatków bieżących budżet 2016 r. został zrealizowany w kwocie 49.403.908,65 

uzyskując 97,22% (w roku 2015 – 97,36%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały 

sektory: 

- Pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 20.937.278,56; 

Jak Państwo sięgnięcie pamięcią, to budżet za rok 2015 był na poziomie 45 mln zł. Budżet 

tego roku to 55 mln zł ale w tym jest znacząca dotacja państwa związana ze świadczeniem 

500+. Blisko o 100% wzrosły świadczenia z pomocy społecznej z racji 500+.  

- Oświata i edukacja – 13.335.274,45; 

Powinniśmy sobie poradzić kierując się dwoma tezami - dobro dziecka i ochrona miejsc pracy 

dla nauczycieli, dla wszystkich pracowników szkół. Jesteśmy w  takim momencie, że mamy 

szansę wejść od 1 września w nową rzeczywistość oświatową. Poradziliśmy sobie bez 

większych zakłóceń. Myślę, że większych problemów w tej materii nie powinno być.  Ta 

reforma ma dwa etapy. To jest wejście teraz i sytuacja za dwa lata po zamknięciu 

funkcjonowania gimnazjum. 

- Administracji publicznej – 4.059.378,89; 

- Gospodarki mieszkaniowej – 3.162.066,37; 
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- Gospodarki komunalnej – 3.789.714,80; 

- Kultury fizycznej – 2.481.154,98; 

To przede wszystkim OSiT i utrzymanie wszystkich obiektów sportowych, których jest coraz 

więcej. 

- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.260.720,00; 

To są nasze placówki kulturalne.   

- Transport i łączność – 966.441,99; 

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2016 r. wyniosły 1.314.985,50 i są mniejsze od 

ubiegłorocznych o 53,01%, tj. o 1.165.857,84.  

W grupie wydatków majątkowych w 2016 r. osiągnięto 94,62% wykonanie planu. 

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2016 roku: 

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę 631.400,46, w tym na: 

1. Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży – 89.413,06; 

2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków 

jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, 

Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z 

modernizacją sieci wodociągowej – 541.842,40; 

3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 

– 145,00; 

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę 453.547,36 między innymi na 

następujące zadania: 

1. Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży –   

14.440,20; 

Był to trudny temat. Mieliśmy w tym budynku ogromnie zadłużone mieszkanie i nie 

mogliśmy go sprzedać. Podjęliśmy decyzję o rozdziale tego mieszkania na dwa ale żeby 

mieszkanie było funkcjonalne, to konieczne było wybudowanie schodów.  

2. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej,   

Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego – 

85.329,82; 

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Chełmży – 19.180,00; 

4. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej 

 w ulicy Sądowej – 15.000,00; 
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5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego 

"Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży – 6.313,00; 

6. Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień – 

37.761,00, 

7. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. 

"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" – 24.969,00, 

8. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS 

,,Włókniarz w Chełmży" – 234.754,34; 

Zaczęła się od budżetu obywatelskiego w wysokości 100 tys. zł. Potem udało się uzyskać 

dofinansowanie. Ze względu na zakres zadania i warto to było dokończyć to dołożyliśmy 

jeszcze 100 zł. Z ministerstwa sportu otrzymaliśmy 200 tys. zł. Zadanie po przetargu było na 

470 tys. zł. To 70 tys. zł miasto dołożyło. 31 tys. zł było robót dodatkowych. Wszystko to co 

ważne i istotne zostało w tym obiekcie wykonane. Mamy obiekt, który się ładnie wpisuje w 

Bulwar a przede wszystkim pięknie służy młodym kajakarzom, żeglarzom i zawodnikom 

kajak-polo.  

9. Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go 

Maja – 15.800,00; 

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę 120.230,67, w tym m.in. na: 

1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie 

Przedmieście – 2.999,99, 

2. Zakup kserokopiarek (FK, GKM) – 12.906,22, 

3. Zakup serwera – 26.272,80, 

4. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 7.822,80, 

5. Zakup komputera – 6.267,93, 

6. Zakup maszyny do mycia hali sportowej – 13.978,65, 

7. Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży – 49.982,28; 

IV. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę 29.807,01, w tym: 

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych  

trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 29.807,01; 

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę 80.000,00, w tym: 

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 80.000,00. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 

11.516.037,29, w tym: 

1) z tytułu kredytów – 7.345.594,10, 
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2) z tytułu pożyczek – 226.415,50, 

3) zobowiązań wymagalnych – 749.680,22, w tym: 

- ZGM – zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych” – 407.508,93. 

To trochę niepokojąca kwota. Ona malała a w tej chwili rośnie. Gdybyśmy dobrze policzyli to 

na pewno 1,5 mln zł na rzecz wspólnot mieszkaniowych bezpośrednio z budżetu środki  

przesunęliśmy trzema decyzjami przez kolejne rady. Nie jest to najlepsze działanie. To 

powinno być w pełni zabezpieczane z przychodów jakie mamy z opłaty czynszów za lokale 

mieszkaniowe. Niestety dług na lokalach mieszkaniowych okresowo maleje i rośnie ale wciąż 

jak liczymy od lat 90-tych jest to kwota blisko 5 mln zł. Natomiast jak Państwo dobrze 

spojrzycie to ilość remontów w zasobach mieszkaniowych gminy jest ogromna. Jeżeli my 

nawet wprost na swoich budynkach nie wykonujemy nadzwyczajnych zadań, bo tylko od 

czasu do czasu jest jakaś naprawa elewacji czy docieplenie, co roku budujemy jakieś 

przewody wentylacyjne ale przede wszystkich lwia część to jest nasz udział w wspólnotach 

mieszkaniowych. I tu niestety mamy dług 400 tys. zł ale bilansujemy to sobie tym, że od 

czasu do czasu przy lepszym roku budżetowym  uzupełniamy te kwoty do wspólnot 

mieszkaniowych. Mogę tylko uspokoić, że wszędzie tam gdzie wspólnoty podejmują decyzje 

o inwestycjach i te pieniądze są konieczne, to te pieniądze są. Nie zalegamy w tych 

wspólnotach, które aktywnie realizują swoje zadania. Przyłączamy się do tego.       

- ZWiK – 342.171,29, w tym: do Toruńskich Wodociągów – 284.743,29, UM podatek od 

nieruchomości – 57.428,00, 

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 29,23%, tj. z kwoty 

43.629.238,79 do kwoty 56.382.297,74 (o kwotę 12.753.058,95), a wydatkowanie środków 

zwiększyło się o 18,89%, tj. z kwoty 42.659.978,23 do kwoty 50.718.894,15 (o kwotę 

8.058.915,92). Zaplanowane na 2016 roku dochody zostały wykonane w 102%.  

Są też rzeczy, które mniej nam się udały. To są  wpływy z mandatów nakładanych przez Straż 

Miejską. Założony plan nie został wykonany ale to jest plan, który nas najmniej interesuje. 

Chcemy, żeby Straż Miejska była skuteczna a nie żeby była instytucją karania publicznego.  

W jakiś sposób te wskaźniki są przedmiotem oceny ich aktywności ale myślę, że nie jest to 

najważniejsze. Również nie zrealizowaliśmy wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej 

to są tak zwane stypendia. Niewykorzystanie planu związane jest ze zwrotem 

niewykorzystanej dotacji. To powinno cieszyć, bo to świadczy o tym, że jest mniej osób 

uprawnionych do tego świadczenia. Świadczenie uzależnione jest od kryterium dochodowego 

a to kryterium  rośnie. 
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Mamy pewne oszczędności na oświacie, ponieważ mieliśmy zaplanowaną realizację pewnych 

zadań z racji zmian związanych z reformą oświatową. Te zadania nie weszły. To nie jest duża 

kwota, bo blisko 60 tys. zł. To są sprawy, które w jakiś sposób wpłynęły na ograniczenie 

realizacji wydatków.  

Nie mamy znaczących strat  na obniżonych stawkach podatku od środków transportu jak i od 

nieruchomości. Są to kwoty rzędu 100-120 tys. zł. Dotyczą obniżki cen żyta czyli podatku 

rolnego i nie najwyższych stawek związanych z środkami transportu.  

W minionym roku w podatku od nieruchomości było umorzeń na około 100 tys. zł. W 

większości przypadków są to nasze jednostki budżetowe. Były ulgi związane z rozkładaniem 

na raty. Bardzo często stosujemy tę metodę. Z uwagi na ważny interes podatnika takich 

czynności dokonujemy. 

Oceniam ten rok dobrze z wielu powodów. Założone plany w zadaniach właściwie wszystkie 

zostały w 100% zrealizowane. Nawet jeżeli gdzieś się obsunęły w terminach to zostały 

wykonane. Po drugie uważam ten rok za bardzo dobry z uzyskania dotacji związanej ze 

środkami unijnymi a dotyczącymi budowy dróg. Rok podatkowo był bardzo dobry. Jak 

Państwo pamiętacie w planie na rok 2016 mieliśmy 400 tys. zł zwrotu podatku cit. Udało się 

go zwrócić i mieć wartość na koniec roku około 600 tys. zł. czyli można powiedzieć, że 

wartość tego podatku w przybliżeniu była około mln zł. Zauważalny jest wzrost podatku pit. 

A wynika to z faktu, że utrzymuje się relatywnie niskie bezrobocie. I ta magiczna liczba 

tysiąc osób nie oznacza, że jest tysiąc nie pracujących. System rejestracji w urzędach pracy 

powoduje, że zgłoszonych jest więcej ludzi niż tych faktycznie chcących podjąć pracę. Ten 

poziom około tysiąca powoduje, że sytuacja relatywnie jest dobra.      

Istotne jest to co mówiłem wcześniej, że nie zaciągaliśmy kredytów i pożyczek. Nie 

uruchamialiśmy kredytu w rachunku bieżącym. A depozyty przyniosły kwotę blisko 70 tys. 

zł. Byliśmy jednymi z pierwszych w województwie, którzy uporali się z wypłatą i 

zorganizowaniem całego tematu 500+. To był temat żywy. Dotyczył indywidualnie osób a 

więc nie był łatwy. Do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów z otrzymaniem środków. A 

takie sygnały były. Nas ten temat nie dotyczył. 

Muszę wspomnieć o podatku od nieruchomości od Nordzucker czyli Cukrowni Chełmża. 

Postępowanie trwa i nadal nie wiemy jaki będzie jego finał. Ono w tej chwili jest 

dwukierunkowe. Najpierw był wniosek o zwrot nadpłaconego podatku i tam, gdzie udało się 

przeprowadzić korektę to ją zrobiono. I podatek za lata 2008-2010 został zwrócony. 

Natomiast za rok 2011 wystąpiliśmy z innym widzeniem opodatkowania silosu. I nie 

zwróciliśmy podatku, ponieważ w przypadku uznania naszego roszczenia może dojść do 
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kompensaty tych wartości. Czy dojdzie to już kwestia orzeczenia najpierw w SKO  a potem 

być może wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem na jakim etapie ta sprawa się skończy. W tej 

chwili powtórnie wydana decyzja znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. I 

czekamy na odpowiedź. Nie jest to spór ale temat, który ma jednoznacznie wyjaśnić, czy silos 

powinien być opodatkowany jako budynek czy jako budowla. Dzisiaj w części jest 

budynkiem i w części budowlą.  

Rok 2016 za nami. Powiedziałbym, że 2017 właściwie na półmetku. Mogę tylko podziękować 

wszystkim pracownikom urzędu, przede wszystkim służbom finansowym, służbom 

inwestycyjnym, pani Skarbnik, współpracującemu ze mną panu Wiceburmistrzowi i 

Sekretarzowi. Ten rok przebiegł bez poważniejszych zakłóceń i wpadek, bo i one się zdarzają. 

To jest zasługa tych wszystkich ludzi, którzy tym kierują i to realizują. A ja mam powód do 

dumy, że mogę być koordynatorem tego wszystkiego.       

 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży  

za rok 2016, 

 

Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.  

 

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 111/S/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2017 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmża 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Miasta. Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Przekazane sprawozdanie wraz z informacją Pana Burmistrza należy uznać za w pełni 

wyczerpujące i potwierdzające realizację budżetu miasta na 2016 rok. To oznacza, że 

Burmistrz Miasta wykonał swoje zadanie w tym zakresie. 



16 

 

  

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 11 radnych – za głosowało 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr XXI/155/17 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu   za 2016 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. 

Dokument dotyczy bilansu mienia komunalnego, mówiąc inaczej zmian, które wystąpiły w ciągu roku 

w wyniku inwestycji, w wyniku transakcji kupna i sprzedaży a określają wartość majątku 

nieruchomego i ruchomego gminy miasta Chełmży. Jest to integralna część rocznego sprawozdania z 

wykonania budżetu. Przekłada się wprost na realizację tego budżetu. Mówi o wartości majątku jaki 

posiadamy. Jest to informacja, którą Państwo macie przekazaną. 

  

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 2016 rok, 
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Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Janusz Mikołajczyk odczytał wniosek komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2016 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 2016 rok, 

 

       Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 9/Kr/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2016 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c)  dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! Szanowni mieszkańcy Chełmży! 

Za chwilę przystąpimy do realizacji punktu porządku obrad dot. udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Miasta Chełmży Pana Jerzego Czerwińskiego za rok 2016. Będziemy prowadzić 

dyskusję, która ma nam dać odpowiedź na pytanie: Czy Burmistrz Miasta zgodnie z prawem i 

naszymi, jako Rady Miejskiej Chełmży, oczekiwaniami zrealizował uchwalony dnia 30 

grudnia 2015 r. budżet miasta na 2016 r.  

 Szanowni Państwo! My odpowiedź na tak postawione pytanie już znamy od kilku 

miesięcy, a dokładnie od dnia 29 grudnia 2016 r., kiedy to na ostatniej sesji w roku 

uchwalaliśmy zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016. Na tej sesji Pan Burmistrz oraz 

Skarbnik Miasta Pani Krystyna Lulka szczegółowo omawiali zmiany w uchwale budżetowej. 

Prezentacja tego materiału była na tyle jasna i przejrzysta, iż obecni na sesji radni, a było ich 

14, jednogłośnie zaakceptowali te zmiany. Podobnie rzecz się przedstawiała przez cały 

miniony rok, kiedy to radni również jednogłośnie wyrażali swoje poparcie dla 

prezentowanych zmian w budżecie miasta na 2016 r. Zmiany te były omawiane na sesjach w 

dniach: 25 lutego (14/14), 12 maja (12/12), 16 czerwca (13/13), 25 sierpnia (12/12) i 13 

października (13/13) oraz na komisjach stałych, gdzie radni zadawali pytania szczegółowe lub 

dzielili się swoimi wątpliwościami 
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 Budżet ten, jak Państwo pamiętacie, Rada Miejska Chełmży uchwaliła 

niejednogłośnie w głosowaniu imiennym, lecz już późniejsze działania w sprawie budżetu 

miasta na 2016 r. były  jednogłośne. 

 Wysoka Rado! Mówiąc, że odpowiedź na postawione wyżej pytanie, znamy już od 

kilku miesięcy, nie zamierzam w żaden sposób ograniczać dyskusji w tym temacie lecz moją 

intencją było tylko przypomnienie Wysokiej Radzie przytoczonych wyżej faktów. 

 Wobec powyższego w tej sprawie będę głosował za udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Chełmży Panu Jerzemu Czerwińskiemu, składając jednocześnie wyrazy 

uznania dla Skarbnika Miasta Pani Krystyny Lulka i jej pracowników.  

Radny Franciszek Kuczka 

Przyjęte przed chwilą sprawozdanie potwierdza, że praca Pana Burmistrza przebiegała 

właściwie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jednakże nie tylko sama realizacja 

budżetu jest podstawą do udzielenia Burmistrzowi absolutorium ale szereg jego działań na 

terenie miasta, w kontaktach z organizacjami, z mieszkańcami. Potwierdza to, że Burmistrz 

odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków i zasługuje na udzielenie mu 

absolutorium.  

 

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 11 radnych – za głosowało 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr XXI/156/17 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, tak jednoznaczne głosowanie pokazało, że to co działo się przez cały rok 

znalazło swoje odzwierciedlenie dzisiaj. Gratuluję Panu, Pani Skarbnik i wszystkim osobom 

pracującym w urzędzie, związanym z realizacją tego budżetu za dobrze wykonaną pracę.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Przyznam się, że czuję się stremowany. Przybrało to formę uroczystą ale jest powód do 

świętowania w ogóle. To nasze wspólne zadanie i to co działo się przez ten rok, działo się 

oczywiście za sprawą służb, którym wcześniej dziękowałem, na pewno z moim udziałem, tak 

z mocy prawa wynika. Wszystko to co się działo, to działo się z wyznaczenia kierunków na 

przyszły rok przez radę. Myślę, że jeżeli nawet nie do końca z wszystkim musimy się  

zgadzać, to jednak konsensus powoduje, że czynimy nasze miasto piękniejsze i przyjazne 

naszym mieszkańcom. To nasza wspólna zasługa i inaczej tego nie umiem sobie wyobrazić.    

 

Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 rok  

 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.    

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania… 

Komisja pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały. Proponowane w nim zmiany po 

stronie wpływów są niewielkie i wynikają z: 

1. decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zmniejszenia subwencji oświatowej 

skutkujące zmianami w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszenie planu w § 

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 236.825,00, tj. do kwoty 7.577.383,00;   

2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2017 r.  zwiększającej 

plan dotacji celowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola § 

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin o 289.008,00, tj. do powyższej kwoty 

oraz 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 

zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miasta Chełmży" w kwocie 1.302,00 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdziale 90002.  

Po stronie wydatków :  

w przedmiotowym projekcie uchwały proponowane zmiany są następstwem bieżącej analizy 

realizowanego budżetu miasta na rok 2017  przez Burmistrza Miasta i wsłuchiwania się w 

oczekiwania mieszkańców co do ich potrzeb infrastrukturalnych, które komisja uważa za 
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zasadne. Wśród szeregu zmian na podkreślenie zasługują zmiany zabezpieczające finanse na 

realizację następujących zdań: 

1. W dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, nowe 

zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki 

bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników" zwiększono na to 

środki w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 450.900,00, tj. do kwoty  

1. 850.900,00 z przeznaczeniem na powyższe zadanie,  

2. w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększono środki do 

kwoty 775.000,00 na budowę zaplecza szatniowo - socjalnego przy Stadionie Miejskim 

w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18 oraz przebudowę budynku przystani Chełmżyńskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.  

Pozostałe zmiany po stronie wydatków korygują budżet dostosowując go do aktualnych 

potrzeb. Komisja planowania budżetu i finansów wnioskuje o przejęcie przedmiotowego 

projektu uchwały bez uwag. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/157/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania… 

Komisja pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiony przez 

burmistrza miasta projekt zawiera wszystkie aktualne zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zawarte w załącznikach nr 1,2,3. 

Komisja wnioskuje o przyjęcie przedmiotowej uchwały bez uwag. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/158/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2017-2030 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2016 wraz z rekomendacjami  

 

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 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/159/16 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za 

rok 2016 wraz z rekomendacjami 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża  

     

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka  



22 

 

W jakim procencie ten projekt powstał z inicjatywy burmistrza a w jakim jest wyjście na 

przeciw potrzebom mieszkańców ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ten udział mój i urzędników jest relatywnie niewielki. Są to uwagi, wnioski, które przez jakiś 

czas były zbierane a sygnalizowane są przez naszych mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/160/16 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną 

częścią miasta Chełmża 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy 

ulicom na terenie gminy miasta Chełmża  

 

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 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/161/16 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy miasta Chełmża 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

     Ad. pkt 11  
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               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2017 roku  

 

    Radny Janusz Kalinowski 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 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXI/162/16 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2017 roku 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

       Ad. pkt  12  

                  Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

     Ad. pkt 13  

               Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

     Ad. pkt 14   

               Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym odnieść się do tematu, o którym już dzisiaj Pan Burmistrz wspomniał. Chodzi o 

inwestycję, która nas czeka  a mianowicie nakładka bitumiczna na ulicy ks. P. Skargi od ulicy 

Hallera do ulicy Dworcowej. Na odcinku od ulicy Hallera do skrzyżowania z ulicą 

Paderewskiego znajdują się jeszcze stare i w złym stanie granitowe obrzeża chodnikowe. Czy 

one również będą brane pod uwagę przy tej inwestycji ?    

Radny Jakub Ingram 
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Zwracam się z prośbą o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie 

przejścia dla pieszych przy ulicy 3-go Maja na wysokości ulicy Broniewskiego. Mieszkańcy 

miasta tamtędy udają się nad jezioro. Ponadto powstaje tam ośrodek fitness. Niedługo będzie 

to często uczęszczane miejsce. Stąd moja prośba o wykonanie przejścia dla pieszych dla 

poprawy bezpieczeństwa. 

 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Mój wniosek dotyczy kamienicy usytuowanej przy ulicy Sikorskiego 14. To jest róg 

Sikorskiego-Szewska.  Decyzją inspektora nadzoru budowlanego było ustawienie belek i 

siatek zabezpieczających przed spadającymi odłamkami elewacji. Interesuje nie tylko mnie 

ale i mieszkańców miasta jakie są dalsze plany. Czy to ustawienie jest tymczasowe, czy stałe 

? 

Radny Franciszek Kuczka 

Moje pytanie dotyczy ulicy Reja i terenu zielonego, który przylega do tejże ulicy. Kiedy 

planowane jest uporządkowanie tego terenu zielonego ?    

 

     Ad. pkt 15   

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nakładka bitumiczna. Obrzeża granitowe będą wymieniane. Kosztorys na ulicę ks. P. Skargi 

to ponad 600 tys. zł. Jeżeli się nie uda, to będziemy myśleć czy skrócić zadanie. Wszędzie 

tam, gdzie pozostają stare krawężniki to będą one wymieniane. Zresztą części chodników 

również.  

Zarząd dróg wojewódzkich. Przejście dla pieszych braliśmy pod uwagę w związku z 

fitnessem. Uważam, że nie ma powodu tego odkładać. Postaramy się to zrobić jak 

najszybciej. Oczywiście odwrotnie wystąpimy z takim wnioskiem. 

Kamienica. Możemy wystąpić z takim pismem. Na spotkaniach, gdzie jest temat budowlany 

to poruszamy kwestię tych „arkad”. Inspektor nadzoru budowlanego stoi na stanowisku, że na 

ich koszt ma być wykonana naprawa tej elewacji, co oczywiście obciąży hipotekę budynku. 

Niestety jakoś trudno mu idzie określenie terminu. Sprawa jest odwlekana. Możemy wrócić 

do tematu. Może to moment, w którym otrzymamy konkretną odpowiedź. Nie jest to ozdoba 

naszego miasta. Jest to zajęcie pasa drogowego.    
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Teren zielony przy ulicy Reja. Nie odpowiem, bo zakładam, że wszystkie tereny zielone 

zostaną uporządkowane na zakończenie inwestycji przez firmę zajmująca się wodociągami. 

Nie tylko wykonawcy inwestycji zniszczyli ten teren. Zaistniała bowiem konieczność 

korzystania z tego terenu przez naszych mieszkańców niekoniecznie do rekreacji. Postaramy 

się, żeby to szybko przywrócić do pierwotnego kształtu. 

     

     Ad. pkt 16   

              Oświadczenia 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

     Ad. pkt 17   

               Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

     Odczytał okolicznościowe pismo Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka dotyczące 

święta samorządowca. Pismo sanowi załącznik do protokołu.        

 

     Ad. pkt 18   

               Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 


