
1 

 

  P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 16 listopada 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 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w 

sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny – druk sesyjny nr  194. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy – druk sesyjny nr 192. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat – druk sesyjny 

nr 193. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 2 imienia I Armii Wojska Polskiego w Chełmży w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 2 imienia   I Armii Wojska Polskiego w Chełmży – druk sesyjny nr 

187. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Chełmży – 

druk sesyjny nr 188. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Papieża Jana Pawła II w Chełmży w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 5 imienia   Papieża Jana Pawła II  – druk sesyjny nr 189. 

9.  Interpelacje. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Oświadczenia. 

14. Komunikaty. 

15. 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 11.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 10 wstrz. 1  wybrany został radny Marek 

Jopp. 

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

głosowali za ( „za” 11).  

d)         Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 11 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pkt 20. W dniu 30 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników  Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.  

Proszę o rozszerzenie punktu. 

Radna Krystyna Myszkowska 
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Pkt 9. 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. Głowackiego o pow. 0.0213 ha  i o 

pow. 0.0208 ha za cenę wywoławczą 30.000,00 zł. netto za obie działki. 

Jakie to działki i na jakie cele będą przeznaczone ? 

Pkt 16. Podpisanie umowy z p. Maciejem Kornalewskim z Grudziądza na opracowanie trzech 

różnych koncepcji zagospodarowania terenu komunalnego zlokalizowanego przy ul. 

Sikorskiego w Chełmży ( teren o pow. 278 m
2
 ), poprzez zlokalizowanie w jego obszarze 

miejsca do zatrzymania się tj. siedzenia i odpoczynku, osób przemieszczających się ulicami 

miasta. Na terenie powinna być zapewniona zieleń, mała architektura m. in. ławki, plan 

miasta, zegar i oświetlenie oraz inne udogodnienia praktyczne i wizualne. Za wykonanie 

przedmiotowej umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 9.900,00 zł brutto. 

Proszę o bliższe informacje. Które to miejsce ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym się odnieść do tych samych punktów co moi przedmówcy. W przypadku punktu 

16 proszę o przedstawienie w skrócie tych trzech koncepcji. Natomiast w przypadku Szpitala 

Powiatowego proszę żeby zaakcentował Pan główne problemy z jakimi boryka się szpital. 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 8. Przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wojewódzkiego 

kompleksowego ćwiczenia obronnego „WISŁA – 17”. 

Jak doczytałam to szkolenie dotyczyło zgrywania elementów systemów kierowania. Czy to 

było tylko na poziomie informatycznym ? Kto w tym uczestniczył ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 8 

To tajne. Była to akcja o zasięgu wojewódzkim, która odbyła się fizycznie. Wymagała 

długiego okresu przygotowania, łącznie z tworzeniem zastępczego ośrodka dowodzenia na 

wypadek wojny. Do województwa zjechało kilkudziesięciu kontrolerów z różnych pionów 

służb. Przedmiotem kontroli były dokumenty. W naszym powiecie wyznaczono trzy jednostki 

do kontroli i była to gmina Łubianka, miasto Chełmża i starostwo powiatowe. Fizycznie była 

to akcja kurierska z zawiadamianiem o powołaniu do wykonania określonych czynności na 

wypadek wojny. Nie oceniało się pojedynczych gmin ale całe województwo. U nas wszystko 

było wykonane prawidłowo a nawet w pewnym momencie zostaliśmy pochwaleni. „Wisła-

17” była akcją ogólnokrajową nakierowaną na Województwo Kujawsko-Pomorskie. Reszta 

jest tajna. 
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Ad. pkt 9 

Działki są o powierzchni 400 m2, przylegają do siebie i znajdują się na ulicy Głowackiego 

przy budynku warsztatowym. W planie są zapisane jako działki pod budownictwo 

mieszkaniowe i usługowe. Jest oferent – sąsiad tych działek, który jest nimi zainteresowany. 

Spróbujemy te działki sprzedać w trybie przetargowym. Dopiero rozpoczęliśmy procedurę.   

Ad. pkt 16 

To jest teren starych szaletów przy ulicy Sikorskiego. Te materiały już są. Chcę je pokazać na 

komisji. Chcę o nich porozmawiać. Wspólnie się zastanowimy  nad wyborem koncepcji, która 

z nich wydawałaby nam się najbliższa i która jest realna z uwagi na cenę. To nie jest 

dokumentacja lecz wizualizacja czyli pokazuje co ewentualnie w tym miejscu mogłoby być z 

zachowaniem tego co w umowie. Ma to być teren rekreacyjny itd. Ten trójkąt szpeci na 

wjeździe do miasta.  Nie rozebraliśmy tego między innymi dlatego, żeby oszczędzać 

pieniądze. Jeżeli wybierzemy wykonawcę, to on zrobi wszystko od podstaw pod konkretne 

zadanie. Myślę, że na najbliższych komisjach będziemy mogli się tym zająć.  

Ad. pkt 20 

Walne zgromadzenie było w jakimś sensie zapowiedziane w części inwestycji. Jak Państwa 

wcześniej informowałem wiodącą inwestycją, oczywiście oprócz wyposażenia, jest sprawa 

rozbudowy Zakładu Opieki Leczniczej, czyli tak zwanego ZOL-u. To nadzwyczajne 

spotkanie miało przybliżyć koszty i zasady dofinansowania. W części ma to być finansowanie 

ze środków unijnych, których alokacja jest określona dla poszczególnych szpitali. Także dziś 

w dużym przybliżeniu jest wiedza jaka jest cena kosztorysowa tego przedsięwzięcia, jakie 

będzie dofinansowanie i jaką kwotą udziałowcy będą mogli wesprzeć zadanie. Sporo na 

swoje barki wziął powiat ale nie bez powodu, bo jest największym udziałowcem i  jest to ich 

zadanie własne. Szpital wziął połowę dofinansowania i udział w pozostałej części według 

klucza ludnościowego. Na miasto Chełmża przypadła kwota 221 tys. zł. W projekcie WPF 

umieściliśmy to na lata 2019-2020. Oczywiście Państwo to zaakceptujecie lub nie. 

Przesuwaliśmy to celowo w czasie. Przed nami są inwestycje przedszkole, wieża ciśnień, 

termomodernizacja, rewitalizacja i ewentualnie kanalizacja z POiŚ-iu. Tego jest tyle, że 

wystarczy na kilka lat. Ewentualnie ta kwota mogłaby się wpisać w finansowaniu w lata 

2019-2020. To zostanie Państwu przedstawione dopiero przy uchwale budżetowej. Nie mam 

podstaw prawnych do deklarowania tej kwoty. Zdaję sobie sprawę z troski Państwa o szpital. 

Zawsze to powtarzam, że my jesteśmy w trudnej sytuacji jeśli chodzi o dofinansowanie. 

Obiekt jest w mieście. To jest ponad 200 miejsc pracy. U nas jest bezpośrednio usługa 

medyczna. Jesteśmy ostatni, żeby mówić „nie”. Zgodzi się gmina Łysomice, gmina Łubianka, 
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gmina Chełmża, bo te gminy biorą udział w kluczu ludnościowym  finansowania tego 

zadania. No i oczywiście jeszcze starostwo powiatowe. My nie mamy innej możliwości. Pan 

radny pytał o problemy szpitala. Tematem, który przewija się to sprawy kadrowe. To jest brak 

lekarzy, który już w tej chwili daje o sobie znać. W tym również w ratownictwie. Poważnym 

problemem stają się pielęgniarki. Dlatego chciałbym wrócić na chwilę do ZOL-u, który 

mielibyśmy dofinansować. ZOL jeżeli chodzi o realizację inwestycji, to wciąż jest pod 

znakiem zapytania. Warunki, które daje Marszałek precyzyjnie określają jaką wartość ma 

mieć takie przedsięwzięcie w przeliczeniu na jedno łóżko lub metr kwadratowy takiego 

obiektu. Gdyby ta wartość była przekroczona, co trudno przewidzieć na tym etapie, to 

dofinansowanie nie doszłoby do skutku. A sami tego nie udźwigniemy. Szpital jak każda 

jednostka tego typu potrzebuje dozbrajania. Zużywają się sprzęty, które mają ratować nasze 

zdrowie i życie.  A z drugiej strony jest wciąż coś nowego, a trzeba przyznać, że robi się to w 

naszym szpitalu z ogromną starannością, żeby te urządzenia były sprawne i ludzie 

przygotowani do ich obsługi.  

Rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Rady i chcielibyśmy, żeby jedna z pierwszych 

sesji w przyszłym roku odbyła się z udziałem Prezesa Szpitala. I wtedy sam nam powie o 

wielu sprawach. Myśleliśmy również o służbach porządkowych czyli Policji i Straży 

Pożarnej. W jakiej konfiguracji, czy na jednej sesji, czy na dwóch zastanowimy się. Odbędzie 

się to w niedalekiej przyszłości.          

 

Ad. pkt 3  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru 

informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXVI/187/17 

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru 

deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 

oraz wzoru deklaracji na podatek rolny 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXVI/188/17 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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. 

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 XXVI/189/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 6  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia I Armii Wojska Polskiego w Chełmży w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 imienia   I Armii Wojska Polskiego w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał w punkcie 6,7 i 8.  

Radny Mariusz Kałużny 

Zmiany w oświacie budziły społeczny niepokój. Zadawano wiele pytań.  Z perspektywy tego 

krótkiego czasu jak Pan ocenia zmiany z punktu widzenia organizacyjnego, finansowego i 

kadrowego ? Na komisjach często o tym rozmawiamy ale warto  to powiedzieć również na 

sesji.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Sytuacja nie jest łatwa. Szkoła Podstawowa nr 5 jest szkołą niepełną i to komplikuje sprawę. 

Trudności lokalowe nie pozwalają na to, żeby realizować program klas I-VIII. Dlatego 

korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3, czyli byłego budynku Gimnazjum. Jest to 

organizacyjne utrudnienie. Dyrekcję SP 5 rozszerzyliśmy o jedną osobę to jest o zastępcę, 

który zajmuje się oddziałami, które są umiejscowione w SP 3. 

W SP nr 2 sytuacja jest przejrzysta. Szkoła w tym roku funkcjonuje od I do VII, a w roku 

przyszłym I-VIII.  Nie ma problemów lokalowych. Szkoła Podstawowa nr 3, która przeszła 

do budynku po Gimnazjum, działa w 3 sektorach i jest to część SP nr 5, wygasające 

Gimnazjum i SP nr 3 od IV do VII. Klasy I-III znajdują się w przybudówce. To są 

podstawowe techniczne rozwiązania. Nie mogę ocenić efektów dydaktycznych czy 

problemów wychowawczych. Trzeba poczekać do momentu kiedy będzie zlikwidowane 

Gimnazjum a tak naprawdę 8 lat kiedy przejdzie cały cykl nauczania. Nie docierają do nas 

żadne sygnały negatywne. Kiedy zaczynaliśmy reformę mówiliśmy o tym, że stawiamy sobie 

dwa podstawowe cele to jest dobro ucznia i ochrona miejsc pracy. Na ten moment nie ma 

przypadku utraty miejsca pracy ale to też wynika z wielu spraw indywidualnych. Jest więcej 

nauczania indywidualnego. Wszyscy nauczyciele zmieścili się w szkołach ale punkt 

kulminacyjny będzie w momencie wygaszania Gimnazjum. Czuwamy nad tym. Chcemy tak 

prowadzić politykę kadrową, żeby nie rozwiązać z nikim umowy o pracę.  

Radny Grzegorz Sosnowski 
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Chciałem to pytanie zadać na koniec sesji  ale z uwagi na to, że poruszamy temat oświaty 

chciałbym prosić o rozszerzenie odpowiedzi dot. SP 5 na mój wniosek jaki zadałem na 

komisji oświaty. Bardzo ważnym dla miasta zadaniem związanym z reformą oświaty będzie 

rozbudowa  Szkoły Podstawowej nr 5 o brakujące sale dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. 

Pytałem o to, czy istnieje możliwość wybudowania sali gimnastycznej dla SP 5 i Zespołu 

Szkół im. Unii Europejskiej wspólnie ze starostwem. Dostałem odpowiedź, że zostaną podjęte 

działania. Czy już są znane terminy rozmów na temat przeprowadzenia wspólnej inwestycji ? 

Czy jest szansa na to ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Proszę, żeby z tym pytaniem zaczekać do punktu „Wnioski i zapytania”. W tej chwili 

jesteśmy przy punkcie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia I 

Armii Wojska Polskiego w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 imienia I Armii 

Wojska Polskiego w Chełmży. Skupmy się tylko na tym projekcie uchwały. 

 

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 XXVI/190/17 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia I 

Armii Wojska Polskiego w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 imienia   I 

Armii Wojska Polskiego w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 

3 w Chełmży 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr XXVI/191/17 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Papieża Jana Pawła II w Chełmży w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 imienia Papieża Jana Pawła II  

 

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 XXVI/192/17 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia 

Papieża Jana Pawła II w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 imienia   

Papieża Jana Pawła II 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

            Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

     Ad. pkt 10 

                 Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

     Ad. pkt 11  

                 Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Kalinowski 
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Ponawiam pytanie radnego Sosnowskiego, zadane w punkcie 6. 

 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Moje pytanie dotyczy informacji z pracy burmistrza, a  konkretnie punktu 16. Podpisano 

umowę na opracowanie trzech różnych koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy 

Sikorskiego. Czy już te koncepcje są opracowane ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wnioskuję o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wycięcie drzewa na pasie jezdni 

na ulicy Toruńskiej 5. Drzewo to jest całkowicie wyschnięte. Duży konar przechylony jest na 

płot sąsiedniej działki. Stanowi to bardzo duże zagrożenie.  

Radny Mariusz Kałużny 

1. Na jakim etapie są najważniejsze inwestycje prowadzone na terenie miasta ? 

2. W przyszłym roku obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski. Być może na ten temat 

Pan Burmistrz już rozmawiał z podległymi jednostkami. Być może już jakieś działania 

zostały podjęte. Jeszcze trochę czasu jest ale  w punktu widzenia finansowania ewentualnych 

działań należy zająć się tym już teraz. Jesteśmy na etapie tworzenia budżetu na 2018 rok. Są 

do pozyskania na początku roku różne środki zewnętrzne.  Chciałbym, żeby Pan Burmistrz 

przemyślał propozycję utworzenia komitetu ds. obchodów rocznicy, żebyśmy mogli wspólnie 

przeżyć to święto. Wiemy jakie to ważne z punktu krzewienia patriotyzmu, budowania 

tożsamości. Powinniśmy te obchody przeżyć wspólnie na wielu płaszczyznach : kulturalnej, 

społecznej, edukacyjnej, sportowej. To święto potrzebuje więcej uwagi i więcej przygotowań 

niż inne święta.  

Radny Franciszek Kuczka 

1.Chciałbym powrócić do wniosku dotyczącego wjazdu na parking przy Netto przy ulicy 

Sikorskiego. Wszystkie działania Pana Burmistrza na dzień dzisiejszy nie są skuteczne. A 

proces degradacji tego wjazdu postępuje w szybkim tempie i być może za miesiąc w tym 

miejscu nie będzie już żadnej kostki na tym wjeździe, co będzie stanowiło wielki problem.  

2.Jakie prace remontowe były zaplanowane na IV kwartał w budynku starego Ratusza ? Jak 

przebiega ich realizacja ? 

Radna Krystyna Myszkowska 
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Mój wniosek dotyczy zakończenia dużej inwestycji na osiedlu pisarskim. Pewna grupa 

mieszkańców osiedla a głównie ulicy Konopnickiej nie była zorientowana jak będzie 

przebiegała ta inwestycja i budowa chodnika po stronie parzystej. Widzą, że cały sprzęt jest 

już usuwany i są rozgoryczeni. W przeszłości w starym planie chodnik po stronie parzystej 

biegł aż do ulicy Głowackiego.  Natomiast w nowej wersji przy Konopnickiej 2 jest przejście 

dla pieszych na stronę nieparzystą o wiele mniej uczęszczaną. I to jest dla mieszkańców 

dużym utrudnieniem. Przemieszczając się w kierunku ulicy Toruńskiej muszą przejść na 

druga stronę nieparzystą. Jak ktoś się spieszy to jest strata czasu. Czy bierze się pod uwagę 

wybudowanie chodnika tak jak był w pierwotnej wersji czyli na stronie parzystej w kierunku 

ulicy Głowackiego ? Nie mówię, że ma to być dzisiaj lub jutro ale w przyszłości. 

   

     Ad. pkt 12  

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

     Pan Jerzy Czerwiński 

     Dot. zapytania radnego Sosnowskiego. 

      Chcielibyśmy, żeby w Szkole Podstawowej nr 5 powstała sala gimnastyczna. Ona właściwie 

załatwi temat. W ten sposób  uzyskamy dwie sale gimnastyczne i dwie sale lekcyjne.  

Oczywiście przeprowadzimy rozmowę ze starostwem ale generalnie jest to sprawa woli 

starostwa. Takie przedsięwzięcie inwestycyjne musiałoby być większe. Nie wiem jakie tam są 

możliwości. Chcielibyśmy uzyskać co najmniej taką sytuację, że dwa oddziały mogłyby 

realizować zajęcia lekcyjne.  Na ten rok w projekcie budżetu zawarliśmy zadanie 

opracowania dokumentacji na budowę sali gimnastycznej. Zanim przystąpimy do zamówienia 

na dokumentację będę rozmawiał na ten temat z starostą. Taka koncepcja wcześniej była. 

Wiem, że starostwo ma zamiary rozbudowy szkoły specjalnej. Musimy być świadomi, że taka 

sala musi być zupełnie inaczej skonstruowana. My chcemy uzyskać efekt godzin. Na tym 

osiedlu jest potrzeba środowiskowa takiej hali sportowej, która do południa służy szkole a 

popołudniu mieszkańcom.  

Dot. terminu realizacji opracowania trzech różnych koncepcji zagospodarowania terenu przy 

ulicy Sikorskiego. 

Ta koncepcja już jest. Na najbliższej komisji trafi do radnych. Musimy sprawdzić na ile nas 

stać i dopiero możemy realizować zadanie.  

Dot. drzewa na ulicy Toruńskiej 

Nawet nie dyskutuję na ten temat. Zgłosimy sprawę. 

Dot. wjazdu na parking przy Netto 
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My naprawdę każdy Państwa wniosek kierujemy niezwłocznie do właściwych zarządców. 

Spotykamy się i rozmawiamy z nimi. Reakcje są różne. W tym przypadku Zarząd Dróg 

Wojewódzkich odbija piłeczkę do Netto. A Netto się broni, że nie jest właścicielem lecz 

dzierżawcą tej działki. Netto nie wycofuje się ale odkłada w czasie, ponieważ miało być 

remontowane.  Tak to wygląda. Pana uwagę traktuję jako temat, nad którym należy się 

pochylić. Ta uwaga jest słuszna. Wjazd się sypie. Chcąc Państwu lepiej przedstawić temat 

podam przykład. Mieszkanka ulicy Witosa  zwróciła się z prośbą, żeby zamontować lustro na 

drodze wojewódzkiej. Sprawa od lipca wygląda jakby była w martwym punkcie a wcale tak 

nie jest. Temat skierowaliśmy do oddziału toruńskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Rozmawialiśmy z szefami tego oddziału. Wiemy, że sprawa jest przekazana do Urzędu 

Marszałkowskiego. Jej rozstrzygnięcie odbywa się w ten sposób, że urząd powołuje komisję. 

Do tej komisji w przypadku drogi wojewódzkiej  powołuje kogoś z Komendy Wojewódzkiej 

Ruchu Drogowego. Komisja pojawia się w Chełmży i ocenia. Kiedy się pojawią ? Nie wiemy. 

Czekamy. My zareagowaliśmy na pewno szybko. Sprawa sięga lata a my do dzisiaj nie mamy 

odpowiedzi. Ja nie wiem jakie będzie orzeczenie komisji.  Kiedyś mieszkanka z ulicy Bł. Juty 

złożyła wniosek o zamontowanie lustra na wjeździe z ulicy Mickiewicza. Też nie ma 

odpowiedzi a wniosek był przekazany od razu.  Ostatnio komisja była na ulicy Polnej. 

Orzekli, że lustro nie jest potrzebne. Akurat to nie był nasz wniosek.  

Oczywiście będziemy monitować. Dobrze, że Państwo przypominacie. Państwa wniosków 

nie odkładamy. 

Prowadzone inwestycje. 

Inwestycje flagowe to budowa zaplecza Legii i remont ChTW. W tych zadaniach mamy 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Nie ukrywam, że aktywność naszego kolegi Mariusza 

Kałużnego wsparła w sposób znaczący realizację tych zadań. Początek był trudny ale przy 

odrobinie dobrego, pozytywnego lobbingu sprawa ma dobry finał. Dla gminy to ważne, że 

zapłacimy połowę kwoty a nie całą, bo mamy 50% dofinansowania. W przypadku remontu 

ChTW kwota nie wyszła wcale taka mała, bo ponad 300 tys.zł dokładamy.  

Inwestycją, która właściwie się zakończyła to inwestycja na pisarskim. Mamy tam jednak 

ustalenia do pewnych robót dodatkowych. Część z  nich była wykonana w czasie realizacji 

inwestycji a część jest jeszcze wykonywana. Plac manewrowy na Reja to ostatni już etap. Na 

wiosnę pojawi się zieleń. Zadanie właściwie jest kończone. Trochę przepychamy się o termin. 

Zobaczymy jak to będzie. Zadania dodatkowe nie zaznaczyliśmy w umowie czy mają 

wpływać na termin realizacji inwestycji. Najgorsze mamy za sobą i właściwie nie ma o co już 

kopii kruszyć.  
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Mieliśmy i wciąż mamy bardzo dużo inwestycji wodnych. To wydają się małe odcinki ale one 

kosztują 70-80 tys. zł.  Była łąka, było pole i nagle jest działka, na której budują się ludzie. 

Niezbędna jest woda. Do tej pory  nadążaliśmy z dostarczaniem wody. Nie ukrywam, że są to 

duże obciążenia finansowe. W tym roku mieliśmy duże zadanie inwestycyjne jakim było 

zawodociągowanie dwóch dużych ogrodów działkowych. Woda pojawiła się w ogrodzie 

„Postęp” na ulicy Frelichowskiego i „Magnolia” na ulicy Chełmińskie Przedmieście. Został 

nam jeszcze do zawodociągowania jeden ogród. Nierozwiązane są problemy na ulicy Polnej. 

To są pozornie małe zadania ale są realizowane. Dlatego każde wsparcie finansowe z 

zewnątrz jest cenne.  

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 

Jesteśmy już pół roku po spotkaniach związanych z zaplanowaniem obchodów. W grudniu 

lub w styczniu pojawi się plan obchodów. W przybliżeniu już wiemy jaki będzie ten dzień 

finałowy. Będzie to dzień bardziej uroczysty. Na scenie pojawią się bardziej profesjonalni 

muzycy. Po przemarszu odbędzie się koncert. Zakładamy, że obchody odbędą się również w 

szkołach. Też przygotowujemy taki program. Planujemy organizację koncertu związanego z 

świętem. Będzie to koncert z piosenkami  Kaczmarskiego. Wiem również o plenerze 

malarskim, który w jakiś sposób będzie wpisany w imprezę. Zorganizujemy wystawę. Nie 

wiem jeszcze w jakim momencie będziemy robić finały. W styczniu kiedy już będzie 

przygotowany program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości  będziemy chcieli 

rozeznać jakie są możliwości pozyskania środków finansowych. Już niektóre stowarzyszenia 

o tym myślą. 2018 rok to rok 150-lecia Orkiestry Dętej. To też w jakiś sposób się wpisuje w 

święto. Staramy się nie przegapić żadnych środków. Ministerstwo Kultury ogłosiło w tym 

roku konkurs na 11 listopada. Były 3 dni na złożenie wniosku. Taki wniosek złożyliśmy ale 

na 560 wniosków byliśmy 230 miejscu.  To nie były jakieś wielkie pieniądze ale ja zawsze 

mówię, że kto złotówek nie ogląda to milionów nosił nie będzie. Niektórym naszym 

wydarzeniom chełmżyńskim przypiszemy szyld 100-lecia odzyskania niepodległości. Mam 

nadzieję, że obchody uda się zrobić w sposób uroczysty i przede wszystkim z ogromnym 

udziałem naszych mieszkańców.  

Remont Ratusza 

Mamy nabór na ostatnią toaletę w małym Ratuszu. Pozostałych toalet z wyjątkiem tej w 

Radzie Miejskiej  nie musimy się wstydzić.  

Duże przedsięwzięcie to są okna. W przyszłym tygodniu będą montowane na sali 

mieszczańskiej. Rozważamy zewnętrzną renowację  Ratusza. Podjęliśmy niełatwą decyzję 

wpisania się do rejestru zabytków. To daje możliwość pozyskiwania środków. 
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Chodnik na ulicy Konopnickiej 

Tego chodnika nie było w ogóle w dokumentacji. Zawsze tam był teren zielony. Trudno mi 

dzisiaj złożyć deklarację kiedy to nastąpi. Na pewno na wiosnę uporządkujemy tereny 

zielone.  

 

Radny Mariusz Kałużny 

Wypowiedź Pana Burmistrza na temat obchodów była wyczerpująca. Wspomniał Pan o 150 

rocznicy orkiestry. W przyszłym roku jest 90-lecie powstania KS Legia. To ważne 

wydarzenie.       

Radna Krystyna Myszkowska 

Ponieważ znam ten teren, będę stawała w obronie tych mieszkańców. Gdyby tam pierwotnie 

nie było tego chodnika to nikt by o nim nie mówił. Mieszkańcy nie spodziewali się, że 

chodnik zniknie. Nie ma możliwości dojścia do ulicy Głowackiego bezpośrednio po  stronie 

parzystej i wtedy kierując się w kierunku ulicy Toruńskiej.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie musi Pani stawać w obronie mieszkańców, bo ja ich nie atakuję. Jeszcze niedawno 

mieliśmy tam wszędzie błoto. Nie wykluczam ale nie złożę dziś deklaracji, że za moment 

wejdziemy na to osiedle i będzie robić tam chodnik. Przyjrzymy się tematowi ale nie jest to 

temat na już. Traktuję wniosek poważnie. Wynika on z potrzeb mieszkańców. My zlecamy 

pewne rzeczy fachowcom. To zrobił ktoś kto zna się na drogach, wie jak przebiega 

komunikacja i przewidział pewne rzeczy. To nie znaczy, że był doskonały. 

 

Pamiętam o rocznicy Legii. O tyle jest sprawniejsza orkiestra, że już się przygotowują do 

tego. Podejrzewam, że Legia też ale głośno jeszcze o tym nie mówi.  Jubileuszy jest trochę 

więcej ale ja ich nie chcę wyprzedzać i wcale nie takich mało ważnych. Temat jest otwarty, 

do dyskusji ale najpierw odbierzmy materiały i przeczytajmy a potem będziemy rozmawiać. 

      

Ad. pkt 13 

             Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono. 

 

Ad. pkt 14 

             Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 
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Odczytał pismo Burmistrza Miasta w sprawie prawidłowości złożonych oświadczeń 

majątkowych oraz  pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie 

prawidłowości oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży oraz 

Burmistrza Miasta Chełmża Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaproponować sesję rady na dzień 30 listopada b.r. To ostatni termin w jakim 

możemy uchwalić podatki. Następnie chciałbym państwu zaproponować wspólną komisję 

dotyczącą budżetu miasta. Projekt budżetu znajduje się w biurze rady i za chwilę zostanie 

Państwu przekazany. Byłoby dosyć czasu na zapoznanie się z materiałem i moglibyśmy 

komisję zrobić 7 grudnia. Teraz mamy dylemat kiedy zrobić sesję, która zamyka budżet 2017 

i przyjmuje budżet 2018.  Zakładam, że budżet uda nam się przyjąć do końca roku. Do tej 

pory udawało nam się to. Nie sądzę, żeby teraz było inaczej.  Wiem, że w ubiegłym roku 

niektóre osoby wyjeżdżały na całe święta i termin sesji między Bożym Narodzeniem i 

Sylwestrem nie pasował im. Wspólnie z Panią Skarbnik widzimy możliwość zrobienia sesji w 

czwartek przed Bożym Narodzeniem. Zakładam, że wtedy nic nieszczęśliwego by się nam nie 

przytrafiło. Czasem mamy zamknięty budżet i nagle pojawia się coś finansowego i nie ma 

wyjścia. Państwo to przemyślicie. Ustalimy termin ostatniej sesji w dniu 30 listopada.  

Podsumowując to w najbliższym czasie odbędą się posiedzenia komisji. 30 listopada br. jest 

sesja rady. Dojdzie komisja budżetowa i Państwo zadecydujecie czy wystarczy jedna. 

Następnie odbędzie się sesja 21 lub 28 grudnia. 

 

     Ad. pkt 18  

                 Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                    Sekretarz obrad : 

                 Marek Jopp 
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