
1 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 31 sierpnia 2017 roku  

w godzinach od 12,00 do  12,15. 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.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Gimnazjum im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży. 

3. Interpelacje. 

4. Odpowiedzi na interpelacje. 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

7. Oświadczenia. 

8. Komunikaty. 

9. 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 XXIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 11 za. 

 

Ad. pkt 2 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Gimnazjum im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Gimnazjum funkcjonuje. Zostanie wygaszone dopiero za dwa lata. A tutaj chodzi tylko o 

majątek. Ta uchwała przekazuje majątek Szkole Podstawowej nr 3. Z mocy ustawy 

Gimnazjum będzie funkcjonować jako szkoła i nie musi mieć majątku, żeby być szkołą.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Uchwała likwiduje jednostkę budżetową. Merytorycznie Gimnazjum istnieje jako placówka 

jeszcze dwa lata. 

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 XXIV/179/17 

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gimnazjum im. bł. 

ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3  

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji 

Ad. pkt 4  

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

Ad. pkt 5  

          Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Kalinowski 

Wnioskuję, aby podjąć działania naprawcze  chodnika przy ulicy Sikorskiego na wysokości 

posesji nr 35. Przy studzience kilka kostek betonowych zniknęło a przy opadach może się 

okazać, że podmyje chodnik i będzie konieczna większa naprawa.   

Ad. pkt 6  

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona na piśmie. 

Ad. pkt 7  

          Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono.  

Ad. pkt 8  

          Komunikaty 

Komunikatów nie zgłoszono. 

Ad. pkt 9  

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 


