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P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 12 października 2017 roku  

w godzinach od 12,00 do  13,20. 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.  Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku. 

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmży 

na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 roku. 

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

rok  - druk sesyjny nr 184a. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 – druk sesyjny nr 185a. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele p.w. 

Świętej Trójcy w Chełmży – druk sesyjny nr 190. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica” – druk sesyjny nr 183. 
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9 .Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań  

oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – druk sesyjny nr 186. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 182. 

     11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat – druk sesyjny nr 191. 

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 

ustawowy 15 radnych obecnych było 12.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11 wstrz. 1   wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 12).  

d)         Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 30 

Podpisanie umowy z p. Bartoszem Marcinkowskim prowadzącym działalność pod nazwą MG 

ECO INVEST z Golubia Dobrzynia na wykonanie usługi w ramach zadania : „Demontaż, 

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Chełmży 
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w 2017 r. w ilości około 1,860 tony.  Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 

1.263,53 zł brutto. 

Czy o demontaż występują osoby fizyczne czy zakłady pracy ? Jak często się to zdarza ? Ile 

osób fizycznych  i podmiotów zwraca się o unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest?    

Pkt 38 

W dniu 23 sierpnia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Banku 

Spółdzielczego w Chełmnie. 

Co było przedmiotem spotkania ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 23 

Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży zebrania odpadów 

zgromadzonych podczas akcji „Sprzątania Świata – Polska 2017 r.” organizowanej na 

terenie miasta Chełmży w dniach 15 i 16 września 2017 r. Łączny koszt przedmiotowej usługi 

wyniósł 1.650,00 zł brutto. 

Pkt 26 

Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży usługi polegającej na 

usunięciu dzikich wysypisk śmieci przy ul. Polnej i Chełmińskie Przedmieście w Chełmży za 

kwotę 3.456,00 zł, brutto. 

Pkt 27 

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

śmieci przy ul. Dworcowej w Chełmży. Za wykonanie przedmiotowych prac ustalono 

wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł. brutto. 

Jak przebiegała akcja sprzątania świata ? Czy w porównaniu z  poprzednimi akcjami była 

przeprowadzona sprawniej ? Czy zanieczyszczenie miasta  jest mniejsze niż w roku ubiegłym 

? Jaka jest skala dzikich wysypisk  w naszym mieście ? Czy jest jakaś poprawa ? 

Pkt 39 

W dniu 11 września br. Burmistrz Miasta uczestniczył w  Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży. 

Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć tematykę spotkania ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 37 

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 

wynagrodz3enie w wysokości 959.400,00 zł. 

Kiedy firma zacznie inwestycję ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 9 

Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018. 

Czy to spotkanie odbyło się ? Czy przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili uwagi i 

wnioski ? Czego dotyczyły konsultacje ?  

Pkt 39 

Czy są przewidziane zakupy kolejnych udziałów szpitala ? 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Pkt 20 

Zlecenie firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wykonanie usługi 

polegającej na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży : 

etap II – pływalnia kryta” w ramach naboru na Działanie 3.5.1. Efektywność energetyczna     

w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.”. Zakres 

zamówienia obejmuje opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie 

z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz obowiązującymi w 

tym zakresie wytycznymi. Za wykonanie przedmiotowej usługi ustalone zostało wynagrodzenie 

w wysokości 1.230,00 zł brutto. 

Jaka to kwota ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 2 

Podjęcie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na terenie miasta Chełmży, uprawniających 

do przejazdów pojazdów ciężarowych po odcinkach dróg ograniczonych znakami B-5. 
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O które drogi chodzi ? Czy to jest związane z jakąś inwestycją ?  

Radny Marek Jopp  

Pkt 3 

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu 

miasta Chełmży na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 

2017/2018 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka 

szkolna”. 

Czy już wiadomo ile osób skorzysta z tego projektu w Chełmży ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 2 

To sprawa indywidualna wynikająca z faktu, że na terenie całego miasta obowiązuje zakaz 

poruszania się samochodów ciężarowych. W związku z tym, że nie możemy ograniczać 

inwestycji  to wydajemy indywidualne zezwolenia firmom by mogły wykonać jakąś usługę. 

W tym momencie wywożono ziemię spod fundamentów na ulicy Sądowej w jednym z 

budynków wielorodzinnych, które miały być budowane. 

Ad. pkt 3 

Generalnie podręczniki w szkołach, którymi zawiadujemy są darmowe, z wyjątkiem 

gimnazjum. Natomiast program dotyczy szkolnictwa ogólnego, zawodowego, średniego 

technicznego  i uczniów z grupą inwalidzką. Są to dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z 

zaburzeniami ruchu, z afazją, z tym wszystkim co jest potwierdzone orzeczeniem.  Należy 

złożyć wniosek w sekretariacie szkoły, jest określony termin  i odbywa się zakup 

podręczników. Nie potrafię teraz powiedzieć ile było takich przypadków. 

Ad. pkt 9 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbywa się co roku. Celem spotkania jest 

wypracowanie programu dotyczącego funkcjonowania organizacji, który my  jako rada 

będziemy przyjmować a on stanie się podstawą dofinansowania. Nie było uwag, które 

zmieniałyby generalnie charakter programu. W spotkaniu brała  udział znakomita większość 

przedstawicieli organizacji.  

Ad. pkt 20 

Nie pamiętam wartości termomodernizacji. Zadania podzielono na dwie grupy ale temat jest 

jeden. Jest to obiekt na ulicy Bydgoskiej i szkoły. Odpowiedzi udzielę na piśmie. 

Ad. pkt 23 
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Akcję sprzątania świata przeprowadzamy dwa razy w roku. Trudno ocenić czy śmieci jest 

więcej czy mniej. Mogę powiedzieć, że bywają lata lepsze i gorsze. Akcja przebiega 

sprawnie.    

Ad. pkt 26 i 27 

Problem wysypisk to przede wszystkim obrzeża miasta. Warunki jakie mamy w mieście jeśli 

chodzi o odpady, to nie opłaca się ich wywozić na dzikie wysypisko, bo można jechać do 

PSZOK-u.  Nie ma tam praktycznie żadnych ograniczeń. Odbiór odpadów odbywa się bez 

zakłóceń. Poza budynkami wielorodzinnymi bardzo często pojemniki wcale nie są pełne. A 

jednak dzikie wysypiska powstają i my musimy je usuwać. Powstają one tradycyjnie na 

Chełmińskim Przedmieściu, na Polnej i z drugiej strony od ulicy Wyszyńskiego.  System 

śmieciowy w mieście powoduje komfort. Nikt za płot nie wyrzuca, bo dojedzie do PSZOK-u.  

Skala jest zdecydowanie mniejsza. System śmieciowy przede wszystkim  miał zapobiec 

wywożeniu śmieci do lasu i tworzeniu dzikich wysypisk. Jednak to wszystko wciąż jest. My 

już więcej nic zrobić nie możemy, bo PSZOK właściwie załatwia wszystko. Jest czynny od 

poniedziałku do soboty. Czasem jest to tylko brzydkie przyzwyczajenie niż konieczność 

pozbycia się śmieci.  

Ad. pkt 30 

Tych zadań nie ma wiele. Dotyczą one tylko osób prywatnych. Mamy podpisaną umowę z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Wybieramy firmę, która złożyła najlepszą 

ofertę określając cenę za tonę. I gdy pojawia się wniosek to korzystamy z pomocy tej firmy. 

Mało osób składa wnioski. Problem polega na tym, że utylizacja eternitu, zmiana poszycia 

dachowego to jest pierwszy najmniejszy etap. A potem należy położyć nowy dach, co 

wymaga dużych nakładów. Są dwa, trzy przypadki w roku. Kiedyś to było w pełni pokrywane 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Teraz dotacja wynosi mniej więcej 70%.    

 

W punkcie 31 informacji z pracy Burmistrza jest błąd. Nikt się o ten punkt nie zapytał. 

Wartość inwestycji na ulicy P. Skargi nie jest 85 tys. zł a 458 tys. zł.  

 

Ad. pkt 37 

Umowa jest podpisana. Sprawa fundamentu jest już załatwiona. Mieli ciągnąć mury. Oni 

muszą wykonać określone prace, ponieważ mamy zaplanowany harmonogram wydatków. I 

chcąc pozyskać środki to część zadania musi być zrealizowana. Tak samo jest w przypadku 

CHTW. 

Ad. pkt 38 
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Nasze spotkanie dotyczyło faktu, że Bank Spółdzielczy w Chełmnie znajduje się w trudnej 

sytuacji, którą można by nazwać nieprawidłowo realizowanym programem naprawczym, 

który tam był od kilku lat wdrażany. Spotkanie odbyło się z udziałem prezesa SGB – 

Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jest to instytucja zrzeszająca banki spółdzielcze. W Polsce 

mamy dwa takie zrzeszenia : SGB i BPS czyli Banki Polskiej Spółdzielczości. Jest jeszcze 

Spółdzielczy System Kontroli Banków. I oni pojawili się na tym spotkaniu jako gwarancja 

tego, że nie ma żadnych zagrożeń co do środków. To jest tylko stwierdzenie instytucji, która 

współpracuje. Pojawili się też dlatego, bo oprócz Banku Spółdzielczego w Chełmnie i tych 

dwóch instytucji SGB i BPS był prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jest to samodzielny 

bank. To był potencjalny bank, który miał przejąć BS Chełmno. Mieli utworzyć wspólną 

instytucję bankową. Ze spotkania wynikało, że nie ma żadnych zagrożeń, że ta fuzja jest 

pewna. Jesteśmy tym wszystkim bardzo zainteresowani. Niektóre samorządy zaczęły 

podejmować decyzje o rezygnacji z obsługi bankowej tego banku. My tego nie robimy. Nie 

widzę takiej potrzeby. Liczę się z tym, że mogą wypaść jakieś oddziały. Czy chełmżyński nie 

wiem, bo takich rozmów nie było. Bank działa bez żadnych zakłóceń. Docierają do mnie 

informacje, że w niektórych miejscach pojawia się już logo Banku Spółdzielczego w Toruniu. 

My nie mamy zmiany umów. Zjednoczenia bankowe działają w taki sposób, że świadomie 

starają się tak organizować pracę banków, żeby te małe banki łączyć ale też tylko do pewnego 

momentu. Takim przykładem  jest inny bank chełmżyński, który się usamodzielnił i wyszedł 

z BPS-u.  

Klient banku ma zabezpieczone lokaty i depozyty do 100 tys. euro. Natomiast instytucje i 

podmioty gospodarcze nie. W zasadzie gdyby wydarzyło się coś złego i byśmy mieli 

depozyty to je stracimy i nikt się nad nami nie zlituje. Tak jest w każdym banku.        

Ad. pkt 39 

Nasz szpital nie stoi w miejscu. Jest bardzo dynamicznym szpitalem. Zresztą chciałbym 

zaprosić na sesję rady prezesa szpitala, który powie więcej na ten temat. Szpital Powiatowy w 

Chełmży jest zainteresowany rozbudową Zakładu Opieki Długoterminowej w Browinie. 

Zainteresowanie wynika z dwóch powodów. Z ogromnego zapotrzebowania. Od kilku lat 

obserwuję ogromne kolejki ludzi oczekujących na miejsce  w ZOL-u. Starzejemy się i 

chorujemy. Potrzeby w tej materii są ogromne. Powstaje zasadniczy problem. Z jednej strony 

jest część inwestycyjna i środki unijne w części są przeznaczone na to zadanie. Nasz szpital 

oczywiście chciałby po te środki sięgnąć. Trzeba mieć środki po drugiej stronie. 

Prawdopodobnie będziemy się znowu dzielić. Obejmowanie udziałów nie jest niczym innym 

jak dotowaniem tych zadań. I to było między innymi treścią tego spotkania. Nikt nie określił 
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jakie to będą kwoty. Pojawiło się bardzo ważne pytanie. Nie ma wiedzy ile dokładnie będzie 

chciał Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w przyszłości dokontraktowywać miejsc w tego 

typu zakładach opieki leczniczej. Tworzy się taka sytuacja niepewności. Można by 

teoretycznie założyć dwie rzeczy, że prędzej czy później pojawi się zapotrzebowanie na 

miejsca komercyjne. Dobrze, żeby one w ogóle były.  A z drugiej strony prawdopodobnie 

jakaś część łóżek może będzie dokontraktowana. Poważnym problemem jest sprawa 

personelu. Przewiduje się, że braki w służbie zdrowia jeżeli chodzi o lekarzy są niewątpliwe, 

to się dzieje i one niestety będą się pogłębiać. Natomiast bardzo źle wyglądają  prognozy 

jeżeli chodzi o obsługę pielęgniarską. To bezpośrednio wiąże się z ZOL-em. Prezes szpitala 

wprost oczekiwał wsparcia, że przy tych ryzykach powinniśmy w taką inwestycję wchodzić. 

Po jednej stronie mamy pieniądze, po które możemy sięgnąć. Po drugiej stronie mamy 

ogromne kolejki i rosnące potrzeby  takiej opieki. A po środku mamy niepewności. Jeżeli ich 

nie pokonamy to trudno będzie to zadanie realizować. Także nie zapadły decyzje. Jest 

rozpoznawany temat. Może za rok lub dwa pojawi się jakaś propozycja wsparcia. My 

jesteśmy tam w najtrudniejszej sytuacji. Potrzebujących z naszego miasta jest bardzo dużo i 

nie możemy się inaczej zachować ale z drugiej strony  jesteśmy udziałowcem solidnego 

obiektu, który działa na terenie naszego miasta  i korzystają z niego nie tylko nasi 

mieszkańcy. Jest to bardzo duży zakład pracy. Nie złożyłem żadnej deklaracji. Temat na 

pewno pojawi się na radzie. Nie było ustaleń co do wysokości kwot. Z góry jednak założono, 

że jeżeli pojawi się zadanie to tego typu dofinansowanie będzie konieczne.    

 

Ad. pkt 3   

          Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uchwalę Nr 10/1/2017 Składu Orzekającego nr 6 RIO z 

dnia 6 września b.r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmża 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Temat był omawiany na wszystkich komisjach rady. Mieliście Państwo określony pakiet 

pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy. 

To sprawozdanie jest wymagane ustawą o finansach publicznych.  Jest to dokument, który 

musimy opracować, natomiast ani dochody, ani wydatki w samorządzie nie są określane w 

samorządzie na zasadzie minął miesiąc to mamy 1/12. A więc półrocze nigdy nie będzie do 
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końca miarodajne. Można jedynie wyciągnąć pewne wnioski. Realizacja tego budżetu nie 

budzi  większych wątpliwości. Mówię to wykorzystując wiedzę z lipca, sierpnia i września. 

Mamy obawy co do realizacji podatku pit. Ta kwota jest na ten moment niedoszacowana na 

600 tys. zł. czy tak się stanie trudno powiedzieć. Równie dobrze  końcówka roku może być 

lepsza. Nie planujemy dużego cit-u – 220 tys. zł. Nie ma dużych wpływów z cit-u. Na 

czerwiec było 124 tys. zł, dlatego mam nadzieję, że jesteśmy w stanie do końca roku plan 

zrealizować.  

Na połowę roku był problem ze sprzedażą mienia. Zaplanowaliśmy kwotę 900 tys. zł. W 

sierpniu lub we wrześniu doszło jednak do transakcji, która pozwoli na przekroczenie tego 

planu. Jest problem w wydatkach. Nie realizujemy zadania z POiŚ-iu, ponieważ nie 

rozstrzygnięty jest konkurs. Przesuwają się tematy termomodernizacji i przedszkole w SP 3. 

Mam nadzieje, że do końca roku uda nam się  rozstrzygnąć konkurs i cały cykl inwestycyjny 

ruszy. My mimo, iż mamy w ZIT-ie wyznaczone pieniądze na przedszkole, na  

termomodernizację, rewitalizację i zabytki a konkretnie na wieżę ciśnień. Robiąc 

dokumentację staraliśmy się, żeby to w mniejszym lub większym przybliżeniu  wpisywało się 

w dofinansowanie 85 % po ich stronie i 15 % po naszej, kalkulując możliwości naszego 

budżetu. Niestety sytuacja na rynku pracy, na rynku wykonawców jest taka, że dochodzi do 

ogłaszania przetargów, w których nie ma ofert w ogóle, albo oferty przekraczają po 100 % 

wartość inwestycji. I nie ma wyboru. Nic nie wskazuje na to, żeby szło na lepsze. Możemy 

teoretycznie założyć, że jak będziemy ogłaszać przetargi na koniec tego roku lub na początku 

przyszłego, to sytuacja będzie trudna. Mogę podać jeden przykład. Wartość kosztorysowa 

tego co mamy robić w POiŚ-iu jest 23 mln zł. Z doświadczenia wiemy, że tak się kalkuluje 

niestety, że wartość wykonawcza, tym bardziej instalacji kanalizacyjnej jest bardzo często na 

poziomie 60-70% wartości kosztorysowej jak są oferty. Mogę podać przykład poprzedniego 

POiŚ-iu kanalizacyjnego, którego wartość wynosiła 16 mln zł. Była jednak firma, która dała 

17 mln zł. My zadanie wykonywaliśmy za 10 mln zł. Gdyby się stało tak, że wartość 

inwestycji będzie 23 mln zł to będziemy musieli zweryfikować czy możemy do tego podejść. 

Możemy tego nie udźwignąć. Nie chcę tutaj straszyć ale jestem świadom  w jakiej 

rzeczywistości żyjemy. Spotykam się z wójtami, burmistrzami. Taka sytuacja, która jest w tej 

chwili nigdy wcześniej się nie zdarzyła. Przed RPO w latach 2007-2014 były problemy z 

dokumentacją. Dziś tego nie odczuliśmy. Pamiętam ile razy podchodziliśmy do przetargu na 

rewitalizację. Takich sytuacji jak teraz z wykonawstwem nie było. Może to być problem ale 

bądźmy dobrej myśli. Mamy za sobą dwa przetargi w  tym roku i one nie są najgorsze. 
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Pierwszy był dobry a drugi jest mniej realny. Nie wiem jak to będzie wyglądało.  Wierzymy, 

że jakoś damy radę.  

Analizując budżet na półrocze, to jest on niezagrożony. Oprócz podatku pit pozostałe 

elementy rokują dobrze. Zaplanowaliśmy budżet rzeczowo i tak go realizowaliśmy. 

Wspomniałem o inwestycjach, bo one oddalają wydatki. Powinniśmy być już w przedszkolu 

w SP 3 na termomodernizacji ale nie jesteśmy.     

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2017 

roku. 

Ad. pkt 4  

          Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 roku 

 

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 roku. 

 

Ad. pkt 5   

           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…  odczytał 

stanowisko komisji w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok. Stanowisko jest 

załącznikiem do protokołu. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/180/17 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 

 

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/181/17 

zmieniającej 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 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej  p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na montaż instalacji 

przeciwpożarowej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/182/17 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. Św. Mikołaja Biskupa  

w Chełmży na montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele p.w. Świętej Trójcy  
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w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 8  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 – „Aktywna tablica”  

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/183/17 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań  oświatowych za rok szkolny 2016/2017  

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/184/17 
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w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań  oświatowych 

za rok szkolny 2016/2017 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7  

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/185/17 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży 

ul. Bydgoska 7 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad. pkt 11 

                  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jestem przeciwnikiem funkcjonowania stref płatnego parkowania. Jeśli już w naszym mieście 

taka strefa istnieje to powinna pozostać w dotychczasowej wersji. W uzasadnieniu do 

uchwały jest napisane, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania podyktowane jest faktem, 

iż opłaty z dotychczas funkcjonującej strefy nie pokrywają kosztów jej utrzymania. Jakiego 

rzędu jest to kwota, która nie dopina się. 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Oczywiście ma pan prawo do swoich poglądów ale to jest wbrew zasadom organizacji ruchu. 

Ci, którzy zajmują się organizacją ruchu i mają wiedzę w tej materii, to wiedzą, że nie 

jesteśmy w  stanie funkcjonować bez strefy płatnego parkowania, bo po prostu nie wjedziemy 

do miasta. Wszyscy tu jesteśmy kierowcami i wiemy doskonale, że najlepiej gdyby można 

było wjechać najbliżej jak tylko można i nie płacić. Ja tego nie komentuję.  Miasta bez stref 

płatnego parkowania na pewno już nie istnieją. Nie wynika to z tego, że miasto próbuje 

generować na tym dochody. Próbowaliśmy z panią Skarbnik tak na szybko policzyć to zysk 

dla miasta wynosi około 50 tys. zł w dużym przybliżeniu rocznie. Natomiast mówiąc o 

niebilansowaniu mówię o kosztach. Mamy sygnały obecnego operatora strefy, że przy 

obecnych stawkach, a ich zmieniać nie chcemy, strefa w każdej materii staje się nieopłacalna. 

Nie ma za co zatrudnić ludzi, nie ma za co wykupić biletu itd. Stąd w uzasadnieniu była 

sekwencja dotycząca opłacalności. To jest zupełnie inna sprawa. Dla nas strefa 

prawdopodobnie nie będzie wielkim dochodem, chociaż inaczej to wygląda w miastach jak są 

parkometry. Ona staje się tańsza jeśli chodzi o obsługę. Mimo, że wcale nie tracimy miejsc 

pracy. Dziś tych miejsc pracy jest chyba 6 a w  mieście o podobnej wielkości jak Chełmża np. 

w Wąbrzeźnie, przy parkometrach pracują 3 osoby. Dziś już  w metropoliach zachodnich nie 

ma wjazdu do centrum miasta. Są tam określone możliwości nabycia  tego przywileju wjazdu 

i natężenie ruchu jest i takie, że swobodnie poruszać się nie można. Jestem pewien, że byśmy 

na Rynku bez strefy płatnego parkowania nie zaparkowali. Podobnie na ulicy Sikorskiego. 

Dziś korzystamy z parkingów przy marketach. To na pewno jest ulga dla miasta ale niestety 

w Polsce coraz częściej wprowadzają ograniczenia w swobodnym parkowaniu. Są bilety i jest 

godzina na zakupy. Jeżeli ktoś nie idzie na zakupy płaci. Netto  sygnalizowało już takie 

rozwiązanie. Celem naszych działań jest stworzenie możliwości parkowania w mieście. 

Odpłatność w strefie jest po to, żebyśmy parkowali na czas załatwiania spraw i ograniczali ten 

czas do minimum dając możliwość korzystania wszystkim z centrum miasta. Takie jest moje 

subiektywne zdanie. Potwierdzam to tym, że nie ma dziś miasta bez strefy płatnego 

parkowania. Dla nas prawdopodobnie nigdy to nie będzie biznes i nie o to chodzi. W okolicy 

nie ma stawek 1,40 zł i 1,50 zł. Są 2 zł i wyższe. Nie sugeruję tego Państwu chyba, że taka 

jest wasza wola.        

Radny Franciszek Kuczka 

Jestem zwolennikiem rozszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście. Istnieje szansa na 

uporządkowania procesu parkowania. Miasto ma być przyjazne nie tylko dla mieszkańców 

ale również dla przyjezdnych. Ma stworzyć po godzinie 17,00 możliwości parkowania dla 

mieszkańców Chełmży. Uważam, że ta strefa może przyczynić się do poprawy 
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bezpieczeństwa w centrum naszego miasta. Dlatego będę głosował za przyjęciem tego 

projektu uchwały.   

Radny Marek Jopp 

Czy są propozycje, żeby w Chełmży również były parkometry ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mieliśmy wcześniej takie oferty. Natomiast ilość miejsc parkingowych ograniczała 

wprowadzenie parkometrów. Są  określone nakłady operatorów  i do tej pory nie było to 

możliwe. Czy jest szansa, że to się uda przy tych około 200 miejscach parkingowych ? 

Uważam, że jeżeli byśmy mieli dwieście,  dwieście kilka miejsc to taka możliwość istnieje. 

Będę to mógł powiedzieć dopiero wtedy, gdy zrobimy organizację ruchu. Mamy dziś 115 

miejsc ale jak wytyczymy strefę zgodnie z organizacją ruchu to się okaże, że przepisy ruchu 

drogowego  są ograniczeniem. Okaże się, że w niektórych miejscach jak np. na Rynku 

Garncarskim znikną miejsca parkingowe. Chciałbym, żeby były o co najmniej 3 miejsca 

parkingowe mniej na Rynku Bednarskim. Chciałbym poszerzyć postój taksówek, bo taka 

potrzeba istnieje. Po rozmowach z taksówkarzami chcielibyśmy rygorystycznie przestrzegać, 

żeby na ulicy Hallera  w miejscu gdzie mają telefon, stał tylko jeden samochód. Taksówki w 

tym miejscu ograniczają komunikację, przy tym parkowanie jest niebezpieczne. Gdyby 

miejsc było ponad 200 to jest prawdopodobne, że będzie możliwość zamontowania 

parkometrów.        

Radna Krystyna Myszkowska 

To nie jest zły gest w kierunku kierowców, że stwarzamy płatne miejsca parkowania. Nie ma 

takiego miasta, które może zapewnić taką ilość miejsc parkingowych bez tworzenia strefy 

płatnego parkowania. To jest niemożliwe. Musielibyśmy wybudować w centrum wiele garaży 

wielokondygnacyjnych, żeby to stało się możliwe.  Przy takich możliwościach jakie mamy 

utworzenie strefy jest nieuniknione. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 10, przeciw 1, wstrz. 1  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXV/186/17 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz 

sposobu pobierania opłat 
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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 Franciszek Kuczka 

     Wnioskuję, aby przyciąć drzewa na skrzyżowaniu ulicy Hallera i Mickiewicza na cmentarzu 

ewangelickim tak, aby został odkryty znak pionowy sygnalizujący przejście dla pieszych od 

strony ulicy Chełmińskiej w stronę ulicy Bydgoskiej. Drzewa tak się rozrosły, że znak jest 

całkowicie zakryty. Jednocześnie  rozmawiając z panem, który pełni funkcję Agatki 

usłyszałem, że wielu kierowców nie przestrzega przepisów w zakresie dopuszczalnej 

prędkości w terenie zabudowanym. Proponowałbym, żeby rozważyć wystąpienie do Zarządu 

Dróg z wnioskiem o ograniczenie prędkości na tym odcinku do 40 km/h.  

     Radny Marek Jopp 

     Doniesienia medialno-internetowe donoszą, że w przyszłym roku w wakacje w Chełmży 

odbędą się zawody triathlonowe. Druga impreza jaka ma się odbyć to zawody strongman. Czy 

coś na ten tematu Pan Burmistrz mógłby powiedzieć więcej ? 

     Radny Janusz Mikołajczyk 

     Czy planuje się jeszcze przed okresem zimowym równanie dróg na drogach szlakowych i 

szutrowych  ? Były duże opady deszczu, są koleiny, dziury i dobrze by było przed okresem 

zimowym takiej naprawy dokonać. 

     Radna Małgorzata Polikowska 

     W czerwcu  b.r. zgłaszałam wniosek dotyczący kamienicy na rogu ulicy Sikorskiego i 

Szewskiej. Czy przyszła już odpowiedź z nadzoru budowlanego ? Jakie są dalsze plany 

dotyczące tego budynku ?  
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     Ad. pkt 15  

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

     Pan Jerzy Czerwiński 

     Przycinanie drzew. Zostanie to zrobione.  

     Ograniczenie prędkości do  40 km/h. Wniosek nie do końca jest słuszny. Tam jest 

ograniczenie do 50 km/h. Nie jest to strefa zamieszkania. Z zarządem dróg mamy temat lustra 

na ulicy Witosa i Bydgoskiej. Wydawałoby się, że to lustro jest potrzebne ale procedura jest 

taka, że musimy poczekać. My to zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zarząd 

zgłosił do Marszałka. Marszałek powołuje komisję. W międzyczasie była komisja w sprawie 

lustra na ulicy Polnej i Chełmińskie Przedmieście.  

     Możemy podjąć rozmowy ale te 10 km nic tutaj nie zmieni. Słuszna uwaga, że kierowcy 

szybko jeżdżą. Sa pewne ograniczenia i nic nie zrobimy. Nie wprowadzi się 15 km/h na 

drodze wojewódzkiej. Nie dyskutuję co do odsłonięcia oznakowania. Możemy podjąć 

rozmowy odnośnie ograniczenia prędkości do 40 km/h ale mam wątpliwość czy to coś da. 

Mówię o obniżeniu prędkości o 10 km /h. Tam chodzą dzieci do szkoły. Dlatego tam stoi 

Agatka.  To nas kosztuje ale nie odpuszczamy, bo się boimy, żeby tam nie doszło do kolizji.  

     Triathlon. Decyzja o tym, że w sierpniu 2018 roku odbędzie się w Chełmży już zapadła. Na 

jednym spotkaniu pytałem się nawet państwa czy mogę zagwarantować, że taka się odbędzie. 

Oczywiście będziemy szukać sponsorów. Dziś mamy już wzajemne porozumienie, które 

upoważnia nas na publikowanie takiej informacji na naszej stronie i na stronie triathlonu. Jest 

ogromne zainteresowanie z powodu jeziora, tras itd.  

     Natomiast sprawa strongmanów wraca. Jest to propozycja na Dni Chełmży a konkretnie na 22 

lipca tj. niedziela. Podobno z udziałem Mariusza Pudzianowskiego, który będzie sędzią. Mają 

to być atrakcyjne zawody, które wpiszą się nam w Dni Chełmży. 

     Równanie dróg.  Jak najbardziej tak. Już jesteśmy po pierwszym odbiorze szlaki. Pojawia się 

już ona w pewnych miejscach. Czekamy na lepsze warunki. 

     Kamienica na ulicy Sikorskiego. Toczą się  rozmowy i wciąż inspektor nadzoru budowlanego 

nie ma pomysłu. Niewiele udało się wynegocjować. Jest próba zrobienia czegoś co jest 

wpisane w pracę inspektora nadzoru, który powinien zlecić zabezpieczenie tych wszystkich 

elementów, bo zagrożenie się powiększa. Tam wciąż jest groźba, że coś może spaść. Można 

obciążyć hipoteką budynek i podobno do takiego przedsięwzięcia się szykują. Ja to muszę 

dokładnie sprawdzić. 
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     Ad. pkt 16  

                 Oświadczenia 

     Oświadczeń nie złożono. 

 

     Ad. pkt 17  

                Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  dokonałem analizy złożonych przez radnych  oświadczeń 

majątkowych. Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności 

pieniężnych. Po dokonaniu analizy stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedniego. W złożonych oświadczeniach 

stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte. Przedłożone 

oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Chełmży. 

 

     Ad. pkt 18  

                 Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                    Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  
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