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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIII/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 17 sierpnia 2017 roku  

w godzinach od 12,00 do  13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli : radca prawny Urzędu Miasta,  przedstawiciel MF STUDIO. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

     a) stwierdzenie quorum, 

     b) wybór sekretarza obrad, 

     c) przyjęcie porządku obrad, 

     d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

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

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat 

stanowiących dochody budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem płatniczym. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego 

projektu systemowego pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie„ w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w 

ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i 

trybu realizowania budżetu  obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w 

drodze konsultacji społecznych. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/250/10 Rady Miejskiej z 

dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chełmża. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej. 

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 dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chełmży Pani 

Małgorzata Polikowska  i na podstawie listy obecności stwierdziła, że jest quorum, 

gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 10.  Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 10   wybrany został radny Janusz 

Mikołajczyk. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaproponować wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały o wsparciu 

Gminy Koronowo z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej. O skali 

problemu nie muszę Państwu opowiadać. Nie wchodzimy w  żadną pomoc uzupełniającą, 

pomoc instytucji jakie są do tego powołane ale uważam, że wierzę w dwie rzeczy. Kwota jaką 

udało nam się z Panią Skarbnik wyszukać nie jest duża, bo to kwota 6 tys. zł. Gdyby Państwo 

byli przychylni  do tego tematu to po pierwsze jest to dobry gest pomocy drugiemu 

człowiekowi, bo o to najbardziej chodzi. A z drugiej strony może ktoś nas zechce naśladować. 

Potrzeby w samej gminie Miasto Koronowo są ogromne.  Tam 150 domów znalazło się  bez 

dachu. Zniszczone są lasy, drogi. Jeszcze wczoraj nie było wszędzie prądu. Samorządy 

pożyczały sobie agregaty prądotwórcze ale to wszystko Państwo wiecie. Jeżeli macie wolę 

wprowadzenia do porządku takiego projektu uchwały to chciałbym to wprowadzić w punkcie 

10. Jeżeli wyrazicie na to zgodę, to kwota, o której mówimy musi się pojawić w zmianach  w 

budżecie, które znajdują się w punkcie 3 porządku obrad. 
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Powyższą propozycję przyjęto jednogłośnie (10 za). 

Przewodnicząca obrad radna Małgorzata Polikowska poddała pod głosowanie porządek 

posiedzenia. Wszyscy radni głosowali za ( „za” 10).  

 

d) Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu – 10 za.  

 

Ad. pkt 2          

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 8 

Powołanie biegłego sądowego Pana Tadeusza Tarasiewicza- rzeczoznawcę majątkowego do 

przeprowadzenia prac obejmujących : 

- zweryfikowanie poprawności złożonych deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w 

zakresie zakwalifikowanych budowli, 

- sporządzanie w formie pisemnej rzetelnej i bezstronnej opinii dotyczącej kwalifikacji 

obiektów, 

- dokonanie wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie nieruchomości na terenie miasta 

Chełmży stanowiących własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.. 

Czy to ma związek ze sprawą, że podatek za obiekty Polskiej Spółki Gazownictwa 

wpływające do naszego budżetu faktycznie miały wpływać do budżetu gminy Chełmża ?  

Proszę o przybliżenie tematu. 

Pkt 24 

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

wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy P. Skargi polegającej 

na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni 

chodników. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości 

458.702,49 zł brutto. 

Kiedy nastąpi rozpoczęcie i zakończenie robót ? 

Pkt 25 

Podpisanie umowy z p. Piotrem Preuss prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” w Chełmży na wykonanie zadania 
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inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie 

Miejskim w Chełmży w ramach zadania pn. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy 

Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono 

wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 959.400,00 zł. brutto.  

Na kiedy planuje się rozpoczęcie i zakończenie robót ? 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 17 

Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży usunięcia dzikich wysypisk 

śmieci tj. wszelkiego rodzaju odpadów, znajdujących się na terenach komunalnych 

położonych przy ul. Bydgoskiej w Chełmży.  Za wykonanie przedmiotowych prac zostało 

ustalone wynagrodzenie w wysokości 3. 200,00 zł brutto wraz z podatkiem VAT. 

Zapewne nie  wiadomo skąd się wzięły te dzikie wysypiska i my musimy teraz na nasz koszt 

je usunąć. Straż Miejska  na pewno podejmowała działania mające na celu odnalezienie 

winnego ale to się nie udało. Czy jest tak jak mówię ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 8 

Sprawa zwrotu podatku do gminy z tytułu złego adresata wybranego przez PGNiG to sprawa 

odrębna i zamknięta. Natomiast sprawa, w której powołujemy biegłego rzeczoznawcę  

dotyczy sytuacji podobnej w treści jak mamy z Cukrownią. PGNiG jako kolejna ze spółek 

wystąpiła o weryfikację podatku od nieruchomości i wskazują konkretne obiekty, które były 

przedmiotem nadpłacenia podatku w okresie ostatnich 5 lat. Chcąc wydać decyzję pozytywną 

lub negatywną o zwrocie nadpłaconego podatku, musimy przeprowadzić właściwe 

postępowanie. Pan Tarasiewicz jest biegłym od prawa budowlanego, który przygotuje 

właściwą ekspertyzę. Wtedy dopiero na tej podstawie podejmiemy decyzję. Nie jest to 

szokująca kwota, bo wielkości 6 tys. zł. Za okres 5 lat jest to  30 tys. zł. Oczywiście każda 

złotówka jest cenna ale nie jest to tak duża kwota o jaką toczy się spór ze spółką Nordzucker. 

Ad. pkt 17 

Rozumiem pytanie Pana radnego. Ja sam się dziwię, że mamy do czynienia z takim 

zjawiskiem jak dzikie wysypiska. W centrum miasta jest Pszok. Zdarza się, że przyuliczny 

kosz jest zapełniony śmieciami wyraźnie wyniesionymi w worku foliowym z domu. Niestety 

takie rzeczy cały czas się dzieją. Uruchamiamy Straż Miejską  i staramy się dojść do prawdy. 

Nie jest to łatwe. Chociaż zdarzały się sytuacje, że w śmieciach były dokumenty, które 

jednoznacznie świadczyły o właścicielu śmieci. Próbujemy dojść kto podrzuca śmieci ale 
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generalnie nie mamy wyjścia i musimy je sprzątnąć. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Dziś 

opłata za śmieci nie jest opłatą za ilość wywiezionych śmieci z danego domu ale jest wspólną 

odpowiedzialnością za śmieci i formą opodatkowania. Każdy z nas może korzystać z Pszok-u. 

Każdy ma pojemniki na śmieci. Czasem brakuje świadomości, czasem to wygoda a czasem 

nie są to śmieci z naszego miasta.  

Ad. pkt 24 

To sprawa ulicy P.Skargi, nie wiem kiedy wejdą. Plac budowy mają przekazany. Powinni 

skończyć na przełomie września i października. Rozmawialiśmy z nimi. Podobno realizacja 

zadania w żaden sposób nie jest zagrożona.  

Ad. pkt 25 

To są dwie różne umowy. Umowa na budowę zaplecza socjalnego dla Legii jest zawarta. Plac 

budowy jest przekazany. I dla mnie rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w każdym 

momencie. Natomiast koniec budowy jest przewidywany na 22 czerwiec 2018 roku. 

Natomiast druga umowa to jest projekt umowy. Jej zawarcie może nastąpić dopiero kiedy 

Państwo uchwalicie zmiany w budżecie. Tu jest termin do 15 czerwca 2018r.                 

 

Ad. pkt 3   

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 r.  

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym zapytać o planowaną do podpisania umowę w sprawie publikacji pod tytułem 

„Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości województwa kujawsko-pomorskiego”. Mamy 

taki zapis w WPF. Kto jest autorem tej publikacji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To praca zbiorowa rekomendowana przez Marszałka Województwa. To rodzaj informatora 

gmin i wszystkie gminy, które wykupią mają promocyjne 1-3 strony, w zależności ile tych 

stron wykupią. My zdecydowaliśmy się na jedną. Nie wiem czy to dobra forma promocji ale 

jest ona dofinansowywana, po drugie pojawi się tam znakomita większość gmin 

województwa. Dlatego się na to zdecydowaliśmy. Nie jest to odrębne wydanie. Dziś nie 
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potrafię powiedzieć, czy te materiały przygotuje Pan Marcin Seroczyński czy ktoś inny, kto 

historycznymi tematami się zajmuje. To rodzaj katalogu, informatora gmin tylko tyle, że 

poświęcony odzyskaniu niepodległości.  

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/171/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 r. 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał 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 2017-2030 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/172/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2017-2030 

 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i 

innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem 

płatniczym 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/173/17 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody  

budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem płatniczym 

 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

partnerskiego projektu systemowego pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie„ w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 

Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w 

ramach ZIT 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Każda złotówka wydana na edukację, na innowacyjną naukę młodego człowieka przyniesie w 

przyszłości ogromny sukces gospodarczy. Takie programy trzeba popierać i z takich 

programów jak najbardziej szeroko korzystać. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/174/17 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego projektu systemowego pn. „EU-

geniusz w naukowym labiryncie„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

10.Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, 

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

zasad i trybu realizowania budżetu  obywatelskiego gminy miasta Chełmży 

przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Projekt jest godny poparcia z tego względu, że  zmierza w kierunku  zaktywizowania 

mieszkańców Chełmży i rozwiązania większej ilości problemów, z którymi mieszkańcy się 

spotykają. Dlatego też należy ten projekt uchwały poprzeć. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/175/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu  

obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji 

społecznych 

 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8  

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/250/10 Rady 

Miejskiej z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta 

Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Ja mam tylko drobną uwagę, żeby Pan Burmistrz przekazał do telewizji kablowej w formie 

elektronicznej to co prezentował i wówczas telewizja to podłoży pod wypowiedź burmistrza. 

Będzie to bardziej czytelne dla mieszkańców. Z naniesieniem kolorów na ulicę Chrapka w 

obecnym kształcie,  po przyjęciu przez radę uchwały.    

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/176/17 

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/250/10 Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2010 roku w 

sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chełmża 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/177/17 
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w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Koronowo z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Propozycja Pana Burmistrza jest trafna, bo samorządy powinny się wspierać, szczególnie w 

takiej trudnej sytuacji. Solidarność wśród samorządów powinna być zasadą obowiązującą. 

Dlatego uważam, że powinniśmy poprzeć ten projekt uchwały. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXIII/178/17 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo z przeznaczeniem na 

likwidację skutków klęski żywiołowej 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

             Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji 

Ad. pkt 12  

           Odpowiedzi na interpelacje 

 

W związku  z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji,  punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 13  

          Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 

Trochę się spóźniłam z tym pytaniem. Na pewno nie kwestionuję Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  naszego miasta ale jeszcze chciałabym w kwestii uzupełnienia usłyszeć 

odpowiedź na moje pytanie. O dosyć dużą kwotę, bo o  2,1 mln zostały zmniejszone wydatki 

na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Tak się stało, 

ponieważ planujemy wystąpić o dotację. Czy mamy 100% pewność, że otrzymamy dotację ? 

Jeżeli dotacja nie zostanie udzielona, czy te środki zostaną uzupełnione ? Być może 

zmniejszył się zakres tych robót ? 

Pan Jerzy Czerwiński      

Termomodernizacja jest jednym z zadań w ramach ZIT-u. To jest ogromne przedsięwzięcie. 

Realizacja jest uzależniona od tego czy pieniądze, które są w ZIT-cie przeznaczone na gminę 

miasto Chełmża i nie podejrzewam, że nie  wystarczą, bo możliwość finansowania jest do 

80% przy termomodernizacji, a przy innych zadaniach do 85%. Podejrzewam, że nawet nie 

jesteśmy  w stanie zmontować tego po przetargu  na udział 20%, tylko on będzie większy. 

Możliwość realizacji będzie tylko wtedy, gdy otrzymamy dofinansowanie oczywiście, czyli 

korzystnie zostanie rozstrzygnięty konkurs, na który są złożone wnioski. Natomiast to o czym 

mówiła radna, jest spowodowane zupełnie czym innym. W ramach termomodernizacji są trzy 

budynki szkolne oraz Bydgoska 7, czyli cały obiekt pływalni. Musieliśmy rozdzielić od  

budynków szkolnych Bydgoską 7 ze względu na ilość podmiotów i różnorodność vat-u i stąd 

te środki są przesuwane w czasie. Możliwość realizacji jest tylko w przypadku pozytywnego 

rozstrzygnięcia konkursu i otrzymania dofinansowania.     

Radna Danuta Zdrojewska 

1/Ja mam właściwie uwagę dotyczącą miejsc parkingowych dla osób z 

niepełnosprawnościami, żeby zabezpieczyć potrzeby takich osób. Jeżeli to jest kierowca, to 

on przy normalnym miejscu parkingowym nie będzie miał problemu, żeby wyjść z 

samochodu. Natomiast jeżeli to będzie ktoś przewożony i będzie osobą niepełnosprawną, to 

miejsce powinno być zdecydowanie większe. Samochód również jest większy. Wyjęcie 

wózka sprawia wtedy problem. Przy wytyczaniu miejsc parkingowych powinno to się wziąć 

pod uwagę. Tak jest na przykład przy Netto. Tam odległość na parkingu jest większa między 

samochodami. To tylko dla wygody osób z niepełnosprawnościami, dla zabezpieczenia 

potrzeb zwłaszcza tych, którzy kierowcami nie są, poruszają się na wózku i są przewożeni 

przez kierowców.  
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 2/ Chciałabym poruszyć kwestię propozycji środowiska naukowego wywodzącego się z 

Chełmży, pracowników UMK. Zarówno na ręce Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego i 

Przewodniczących komisji złożę to pismo i nie będę tego w całości czytała. Natomiast 

dotyczy ono monografii miasta Chełmży. Jest to propozycja, którą należałoby rozważyć. 

Wymaga większego przygotowania i zaplanowania w budżecie. W roku 2021 miasto będzie 

obchodziło 770 rocznicę swojego założenia. W związku z tym jest propozycja, żeby pojawiła 

się monografia. Jest tu mowa, że regionaliści i ponadlokalni autorzy poza tym, że w roku 

1994 już dzieje Chełmży zostały wydane, to też wydawali różnego typu publikacje dotyczące 

sportu, kultury, lokalnych patriotów, które wzbogaciły informację na temat naszego miasta. 

To co zaproponowano to autorami będą w większości mieszkańcy lub urodzeni w Chełmży 

pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Takie nazwiska jak dr hab.Dariusz 

Poliński - profesor UMK ,  dr hab. Agnieszka Zielińska, dr hab. Krzysztof Kopiński, dr hab. 

Piotr Birecki  czy dr Barbara Łaukajtys. Dziejami wojennymi zajmie się dr hab. Sylwia 

Grochowina. Tu jest sugestia żeby ilustracje, które są tak bogate w zbiorach Pana Marcina 

Seroczyńskiego były również wykorzystane. Ze względu na autorów książka ta będzie 

dowodem na intelektualny rozwój mieszkańców miasta, z których kilkunastu jest młodymi, 

samodzielnymi pracownikami UMK.       

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym poprzeć to co Pani Zdrojewska powiedziała. Uważam tenże pomysł wydania 

drugiej monografii miasta jako słuszny i niezwykle cenny. Wiedza mieszkańców o ostatnim 

20-leciu jest skromna. Będzie też okazja do poprawienia błędów, które zostały po analizie 

pierwszej monografii wytknięte jej autorom. Uważam pomysł wydania monografii za 

niezwykle cenny.  

Radny Arkadiusz Szwugier 

Dzisiaj już dwukrotnie mówiono o remoncie ulicy P.Skargi. Wczoraj zostały ustawione znaki 

drogowe, które informują o remoncie. Jak materiał będzie w telewizji kablowej, to 

przypuszczalnie remont już będzie trwał. Ponieważ na odcinku do Paderewskiego do 

Sienkiewicza parkowane są samochody przy budynku spółdzielni mieszkaniowej. I tam 

czasami jest takie przewężenie. I jak jeszcze nie ma tam remontu to samochody jadące od 

strony szkoły lub Sienkiewicza wjeżdżają na chodniki. I teraz czy można rozważyć zmianę na 

ruch jednokierunkowy z sugestią od Sienkiewicza do szkoły ? To ograniczy ruch autobusów, 

które jeżdżą od strony szkoły i to obciąża budynki. Są trzy budynki o konstrukcji drewnianej 

dachowej i one odczuwają drgania. Jeżeli jest to możliwe proszę o wprowadzenie ruchu 
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jednokierunkowego na tym odcinku przynajmniej na razie. Chodniki zostaną ułożone nowe i 

nie będą one niszczone.  

Radny Grzegorz Wojtalik  

W nawiązaniu do nieprzewidzianych zjawisk klimatycznych proszę, aby wszystkie suche 

drzewa z terenu miasta zostały usunięte. One stwarzają zagrożenie. Stary jesion jest na starym 

cmentarzu, za obiektami Legii jest suche drzewo. Dobrze gdybyśmy jako samorządowcy 

rozejrzeli się wokół siebie i sprawdzili czy nie ma zagrażających obiektów. Przyroda jest 

piękna ale ona też starzeje się i umiera. W związku z tym należy profilaktycznie zadbać, żeby 

jakieś nieszczęście nie przydarzyło się. Ostatnio w Jarocinie człowiek uniknął śmierci, kiedy 

wierzba w normalnych warunkach, bez wiatru przewróciła się na ulicę.   

 

Ad. pkt 14  

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Miejsca parkingowe. Rzeczywiście stoimy przed zadaniem jakim jest zmiana strefy 

parkowania. Przywiezienie osoby niepełnosprawnej niekoniecznie musi się wiązać z 

parkowaniem samochodu. I nie chodzi o miejsce do parkowania. Kodeks drogowy pozwala 

na zatrzymanie w każdym miejscu i umożliwianie takiej osobie opuszczenie samochodu. 

Temat jest ważny, bo też są osoby niepełnosprawne, które jeżdżą samochodami a poruszają 

się na wózku. W tej sytuacji jest problem, bo taka osoba zostawia samochód i potrzebuje 

odpowiednio dużo miejsca, żeby przygotować się do poruszania poza pojazdem. Cała sprawa 

polega na tym, że byliśmy skąpi w te miejsca. Myślę, że przy strefie w niektórych miejscach 

należałoby takie szersze miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych   zachować. Na pewno 

zespołowi, który teraz siedzi nad strefą płatnego parkowania, to ten wniosek zostanie 

przekazany. 

Monografia. Sprawa jest dużo bardziej złożona. Takich ofert mamy co roku wiele. Zawsze 

chodzi o pieniądze. Po drugie nie wiem  czy by nam się udało, bo też musimy zachować 

procedurę wyboru wykonawcy jakiegoś zadania. Jest to oferta, która wpisuje się dobrze w 

czas. Bardzo mało jest o 25-leciu. A my się nie spieszyliśmy, bo ułomne są na pewno te 

dzieje Chełmży z 1994 roku ale uzupełniane tymi wszystkimi historycznymi wydaniami 

zawsze z udziałem miasta, to ta sytuacja nie była tak zła. To jest do przemyślenia ale to jest 

kwestia bardziej w tym, ile to ma kosztować. Jak 5 lat temu przymierzaliśmy się do 

monografii to koszt był taki, że nie podjąłem w ogóle tego tematu, bazując na tym co wydają 
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nasi lokali regionaliści historycy o Chełmży. Możemy to traktować jako ofertę ale ona jest do 

przemyślenia nie wcześniej niż w przyszłym roku. Musi zawierać kwotę. Czasem są odrębne 

umowy na rozdziały, czasem umowę zawiera historyk koordynator całego przedsięwzięcia. 

Trudno w  tej chwili mi cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy dumni z tych pracowników 

naukowych ale oni nie są jedynymi dowodami rozwoju intelektualnego naszego miasta. Jest 

ich dużo więcej. A oni na pewno są solą tego wszystkiego. 

Temat jest do przemyślenia. Cieszę się, że w formie pisemnej trafi do radnych. To temat do 

budżetu. Trzeba się spotkać z kimś kto złoży taką propozycję, również w kwestii finansów. 

Ruch drogowy na ulicy P.Skargi . Nie odpowiem na ten temat. Wykonawca zadania jest 

zobowiązany posiadać opracowaną organizację ruchu. Ona odbywa się w oparciu o ocenę 

Wydziału ruchu drogowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Oczywiście jest 

opracowywana przez profesjonalistę. Oczywiście zwrócę uwagę ale nie wiem czy będzie 

możliwość wprowadzenia korekt. Tak właściwie to nie wiem jaka ta organizacja jest, bo może 

taka jak pan radny sugeruje.     

Robi się drobne korekty organizacji ruchu a potem się okazuje, że trzeba to zrobić w całym 

mieście. Tutaj temat jest niezwykle ważny ale nagle pojawią się autobusy na ulicach, na 

których nie powinny się pojawić. W inną ulicę nie skręci. Dlatego jest to wcale niełatwe 

opracowanie ale możemy do tematu wrócić. Nie wiem czy to się uda zrobić tak jak Pan to 

przedstawiał.  Można nad tematem się pochylić. Wciąż odczuwamy brak miejsc 

parkingowych. To nas potwornie ogranicza.      

Radny Arkadiusz Szwugier 

Samochody mijają się i uszkadzają chodnik. Moja sugestia dotyczy krótkiego odcinka. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta decyzja nie należy do nas. Specjaliści muszą się tutaj wypowiedzieć. Mówimy o 

rozjeżdżaniu chodników. Wystarczy pojechać na osiedle 3-go Maja. Nie ma problemu 

wymijania się i właściwie pod każdym domem zaparkowany jest samochód dwoma kołami na 

chodniku. I te chodniki są rozjeżdżane.  

To jest temat nad którym trzeba pochylić się potem. Pewnych rzeczy jednak nie unikniemy, 

bo to wynika z różnych przyczyn. Na ulicy Św.Jana kierowcy parkują po obu stronach  ulicy. 

Jest to niedozwolone kodeksem  ruchu drogowego. Wjeżdża się na trzeciego. Można wezwać 

Policję ale nie o to chodzi. Tu też byłby mniejszy problem, gdyby ograniczyć parkowanie, bo 

to są ulice na tyle szerokie, że pojazdy się wyminą. 

Sanitarnie prowadzimy wycinkę drzew suchych co roku.  W niektórych przypadkach są 

drzewa suche ale my decyzji nie podejmiemy. Takim przykładem jest stary cmentarz. Na 
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pewno trzeba przejrzeć w ogóle drzewostan. Z uwagi na pogodę nie jest to temat, który może 

być odłożony na potem. Zresztą nawet zasugerował mi Pan, że Straż Miejska powinna 

zwrócić uwagę szczególnie na te drzewa które zagrażają na zewnątrz ulicom.  

Ad. pkt 15  

          Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono.  

 

Ad. pkt 16  

           Komunikaty 

Komunikatów nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 17  

            Zamknięcie sesji 

 

Przewodnicząca obrad radna Małgorzata Polikowska dokonała zamknięcia XXIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:         Przewodnicząca obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Małgorzata Polikowska 

 

      Sekretarz obrad : 

    Janusz Mikołajczyk 

 

 


