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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXVII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 30 listopada 2017 roku  

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

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 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 Chełmży w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2018 rok – druk sesyjny nr 197. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2018 rok – druk sesyjny nr 198. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku – druk sesyjny nr 199. 

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

rok – druk sesyjny nr 203.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030  – druk sesyjny nr 204. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – druk sesyjny nr 195. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok – druk sesyjny nr 196. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 – druk sesyjny nr 200. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chełmży – druk sesyjny nr 201. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 w Chełmży – 

druk sesyjny nr 202. 

13. Interpelacje. 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty. 

19. 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 14.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 13 wstrz. 1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 14).  

d)         Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 
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Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 3 

„Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy 

miasta Chełmży położonej w Chełmży przy ul. Polnej, przeznaczonej do użyczenia w trybie 

bezprzetargowym  o pow. 4.8042 ha na okres 5 lat”. 

Proszę o uzupełnienie informacji. 

Pkt 5 

„Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu zajmującego się odbiorem i 

zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży”. 

Czy kontrola już się odbyła ? Czy jest już wynik kontroli ? 

Pan Marek Kuffel 

Ad. pkt 3 

Przedmiotowa nieruchomość dotyczy jeziora Miałkusz. Polski Związek Wędkarski zwrócił 

się o przedłużenie użyczenia. Decyzja jest pozytywna.  

Ad. pkt 5 

Komisja została powołana. Jesteśmy  w trakcie kontroli. Trudno w tej chwili mówić o 

wynikach.   

 

Ad. pkt 3 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2018 rok 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła 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 imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/193/17 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2018 rok  

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła 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 imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/194/17 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na 2018 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku  

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji o niepodejmowaniu  projektu uchwały.  

 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko o niepodejmowaniu uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 

roku.  

 



5 

 

Ad. pkt 6  

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 rok  

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radny Mariusz Kałużny 

Pani Skarbnik ja mam pytanie ogólne, dotyczące stanu finansów miasta. Jak Pani ocenia 

sytuację na koniec roku ? Czy jest ona stabilna ? Czy zmiany jakie są zaproponowane oraz 

wydarzenia związane z wydatkami, a których nie można przewidzieć nie wpłyną 

niekorzystnie na budżet miasta ? Jak Pani jednym zdaniem oceniłaby stan finansów ? 

Pani Krystyna Lulka 

Na ten moment stan finansów jest stabilny, dobry, nie ma nieprzewidzianych zdarzeń. 

Podatek cit jest zaplanowany w kwocie 220 tys. zł. Na dzień dzisiejszy mamy wykonane 176 

tys. zł. Podejrzewam, że do końca roku kwota powinna być zrealizowana. Największe obawy 

budzi podatek od osób fizycznych. W ostatnim kwartale wzrósł wpływ  z tego podatku. Jeżeli 

otrzymamy wpływy w wysokości 720 tys.zł. za każdy miesiąc to podatek powinien być 

wykonany. Patrząc na wykonanie z miesiąca listopada, to powinno to być zrealizowane. Jest 

to jedyna pozycja, która budzi mój niepokój.  

Za mało możemy realizować inwestycji ponieważ jeszcze nie ma podpisanych wszystkich 

umów na realizowane zadania. Dlatego część tych zadań będzie przeniesiona na przyszły rok.  

Radna Krystyna Myszkowska   

Dział 802. Dotacja dla Tęczowej Krainy została zwiększona o 3,2 tys. zł. Natomiast Klub 

Aniołek otrzyma mniej o 2,4 tys. zł. Co miało na to wpływ ?  

Co to jest koperta życia przeznaczona dla seniorów ? 

Pani Krystyna Lulka 

Zmniejszamy o 2.400,00 zł ponieważ w 2016 roku było zgłoszenie, że powstanie nowy punkt. 

Nie powstał.  Dlatego te zaplanowane środki znosimy. Natomiast Tęczowej Krainie 

zwiększamy, gdyż zgodnie z przepisami prawa następuje drugie przeliczenie  stawki za pobyt 

dziecka w przedszkolu na dzień 31 października. W związku z tym okazało się, że niektóre 

podmioty, które nam płaciły muszą nam dopłacić a innym my dopłacamy.  

W kopercie życia  umieszcza się wszystkie dane dotyczące osoby, jej chorób, przyjmowanych 

leków. Skierowana jest do osób samotnych, przewlekle chorych. Koperta umieszczona jest w 
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lodówce, gdyż lodówka znajduje się w każdym domu. Pogotowie będzie widziało gdzie ma 

koperty szukać. Na lodówce powinien być umieszczony magnes świadczący o tym, że w 

środku jest koperta.  

Pan Marek Kuffel 

Pan sekretarz zaraz taką kopertę Państwu pokaże.  

Chciałem odpowiedzieć radnemu Kałużnemu. To nie jest tak, że my nie realizujemy 

inwestycji, bo nie chcemy tego robić. Po prostu Urząd Marszałkowski  nie rozstrzygnął 

jeszcze konkursów, nie mamy podpisanych umów. Automatycznie realizacje zadań 

przechodzą na kolejne lata.  

Wnioski mamy złożone. Jesteśmy w  trakcie ocen. Mam nadzieję, że te umowy zostaną 

podpisane.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Dział 900. Zwiększono  2,5 tys. zł na wystrój świąteczny. Konkretnie o jaki wystrój chodzi ? 

Pani Krystyna Lulka 

Zostaną zakupione nowe iluminacje. Na Bulwarze na lampach będą umieszczone małe 

elementy i większy element (jest w § 606) będzie umieszczony na Rynku.  

    

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/195 /17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 r. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030   

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła 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. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/196/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2017-2030 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/197/17 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy 

miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/198/17 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu współpracy gminy miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Mariusz Kałużny 

Jest program przez nas oczekiwany. Po tym pierwszym etapie rewitalizacji, które obejmował 

strefę Bulwaru widzimy jak ona bardzo się zmieniła. Wizualnie, estetycznie, praktycznie. I na 

pewno jeśli chodzi o tą strefę nazywaną w raporcie zdegradowaną, nazwijmy sródmiejską, 

obejmującą ulice Paderewskiego, Hallera, ulice wokół szkół, to myślę, że wszyscy jesteśmy 

zgodni z  tym, iż to jest ostatni dzwonek, żeby tą strefą się zająć. Widzimy jak wyglądają 

chodniki przy szkołach, boiska, budynki szkolne. Przez lata podejmowano działania ale z 

własnego budżetu nie było możliwości zrobić tego w szerszym zakresie. Chciałem odnieść się 

do raportu z działań partycypacyjnych zrealizowanych w procesie przygotowania gminnego 

programu rewitalizacji. Jest to niezwykle cenny dokument i przyznam, że dość mocny. Ja 

rozumiem jakie były  założenia autorów raportu. Były dość proste. Pokazać, że ta strefa 

zasługuje na te środki i na rewitalizację. Stąd takie mocne spojrzenie na tą strefę. Jest to 

cenny raport, bo głównie tam są opinie naszych mieszkańców i diagnoza społeczna oparta o 

badanie, o współpracę z ludźmi, którzy tam żyją, pracują, widzą co tam jest nie tak i jak to 

powinno się zmienić. Mój pierwszy wniosek, żeby ten raport z działań partycypacyjnych 

zrealizowanych w procesie przygotowania programu rewitalizacji, jak i sam program był 

przedmiotem zainteresowania Urzędu Miasta, jednostek mu podległych w takim szerszym 

znaczeniu. Oczywiście będziemy podejmowali mnóstwo działań społecznych, technicznych w 
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ramach programu rewitalizacji. Te zadania są w programie wymienione. Ileś zadań się 

podejmie, które nie są dzisiaj sprecyzowane ale się objawią. Jednostki odpowiadające na 

przykład za sport, kulturę, pomoc społeczną w swoim planie działania powinny zaglądać do 

raportu i uwzględniać diagnozy i potrzeby w nim zawarte. To jest mój pierwszy wniosek. Co 

dalej ? Przygotowanie programu było w oparciu o naszą strategię miasta, która obejmuje 

okres do 2020 roku ,a  sam program rewitalizacji do 2023 roku. Powstaje pytanie czy w 

następnym kroku nie powinniśmy zająć się strategią miasta i zaktualizować ją o program 

rewitalizacji.  Jak dojdzie do rewitalizacji w zakresie, o którym mówimy, to działania te 

byłyby w centrum naszej strategii.  

Chciałbym, żeby Pan Burmistrz tak ogólnikowo przybliżył mieszkańcom i nam radnym tabelę 

nr 13 z programu rewitalizacji. Chodzi w niej o główne priorytety i przedsięwzięcia  

rewitalizacji. One są ujęte bardzo ogólnie.  

Pan Marek Kuffel 

Ten program nie był zlecony firmie. Był opracowany przez pracowników Urzędu Miasta z 

udziałem mieszkańców i eksperta, który podpowiadał drogę jaką powinniśmy iść. Dlatego on 

ma treści, o których radny mówił w ten sposób ujęte. Naszym celem było pokazanie tego co 

tak naprawdę naszych mieszkańców boli, czego oczekują i w jaki sposób osiągnąć te cele, 

które sobie założyliśmy wspólnie. Mam nadzieję, że przy udziale środków zewnętrznych w 

bardzo dużym stopniu uda się te cele zrealizować. Aczkolwiek to nie jest program tylko na 

czas finansowania ale ma służyć w terminie późniejszym.  

Co do zakresu zadań, to chciałbym, żebyście się Państwo do tego podeszli trochę inaczej niż 

w poprzedniej perspektywie. Tamta nastawiona była na działania twarde czyli inwestycyjne. 

A ta na działania społeczne. Działania inwestycyjne mają być celem do osiągnięcia tych 

wszystkich założeń społecznych. O projektach społecznych nie chciałbym się tutaj 

wypowiadać, bo one będą w formie grantów, będą przy okazji rewitalizacji i niektóre już są 

realizowane. Co do projektów twardych to cała infrastruktura związana ze szkołami ma być 

zrewitalizowana według koncepcji, którą Państwo widzieliście i akceptowaliście na 

konsultacjach. Przy tej koncepcji Państwo również pracowaliście i wiecie jak wygląda. W tą 

koncepcję wpisuje się fragment ulicy Hallera od ulicy Mickiewicza do ulicy P.Skargi. Stąd 

już wyprzedzamy pewne fakty, bo ulica P.Skargi została wyremontowana po to, żeby to 

tworzyło spójny układ komunikacyjny. Równolegle z innego programu termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej  będziemy realizować termomodernizację obiektów 

szkolnych. Jeżeli to zrealizujemy to powstanie kolejny piękny fragment miasta obrębu szkół i 

ulic, o który nam chodzi. Projekty twarde muszą być odpowiednio nazwane i wpisywać się w 
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program. Temu towarzyszą projekty miękkie. Mają być celem. Nastawienie jest jedno i 

wynika z diagnozy to najogólniej mówiąc dzieci, młodzież, osoby starsze i wykluczone. W 

projektach społecznych zawsze jest ta niewiadoma. Nie wiemy co się uda. Ten udział ludzi 

jest istotny ale myślę, że przy określonych działaniach wspólnie  uda nam się te cele 

zrealizować, po to żeby uzyskać rezultaty, które są wymierne, mierzalne i wynikają z 

kontraktów i umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim.  

Radny Mariusz Kałużny 

Na tym etapie już przyjmujemy określone przedsięwzięcia i zadania. Czy jest jakieś 

zapewnienie, że będzie to zrealizowane w takim kształcie, czy to będzie wynikało z 

określonych czynników ?      

Pan Marek Kuffel 

Procedura jest taka, że w oparciu gminny program rewitalizacji, który będzie również 

przyjęty przez Urząd Marszałkowski, my musimy opracować wnioski. Do wniosków 

potrzebna jest dokumentacja, która musi spełniać określone w przepisach budowlanych i nie 

tylko różne uwarunkowania. Pod dokumentację będą kosztorysy, które muszą mieścić się w 

kwocie, którą na rewitalizację miasto ma przeznaczone. To w sumie da określony pogląd w 

jakim zakresie te zadania będziemy realizować. Jest oczywiście wiele niewiadomych. Dzisiaj 

przetargi różnie wypadają. W niektórych dziedzinach poniżej lub powyżej kosztorysów. 

Zapewne takich niewiadomych będzie dużo. Mam nadzieję, że uda się tak przygotować 

dokumentację, że spełni oczekiwania.  Dokumentacja w trakcie przygotowania będzie 

konsultowana z dyrektorami szkół, placówek, stowarzyszeń i organizacji, które z tych 

obiektów będą korzystać.  

Radny Marek Jopp 

Mam pytanie nie tak bezpośrednio związane z rewitalizacją. Akurat na obszarze objętym 

rewitalizacją sprawy komunikacyjne są   nieciekawe. Ludzie już zaczynają parkować przy 

Hallera po dwóch stronach ulicy. Wiem, że będziemy czekać na rewitalizację, żeby to 

usprawnić ale czy teraz możemy podjąć jakieś kroki ? W okolicy szkół ludzie parkują po obu 

stronach ulicy. Na to niech się nałoży śmieciarka i mamy armagedon. W rewitalizacji mają to 

być jednokierunkowe drogi i wtedy będzie więcej miejsc parkingowych ale do tego czasu 

musimy jakoś żyć i funkcjonować. 

Pan Marek Kuffel 

Trwa inwentaryzacja ulic. Gdy ją skończymy to przymierzamy się do zmiany organizacji 

ruchu. Wprowadzimy więcej ulic jednokierunkowych.  

Radna Krystyna Myszkowska 
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Przedmiotowy program rewitalizacji, który dzisiaj będziemy uchwalali, trafi po naszej sesji 

do Urzędu Marszałkowskiego. To jest kluczowe dla nas, w jakim okresie może on być 

przyjęty, by móc go wdrożyć w życie ?  

Pan Marek Kuffel 

Departament Urzędu Wojewódzkiego deklaruje, że ta ocena będzie bardzo szybko. W 

styczniu powinniśmy już ją mieć. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/199/17 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 

2016-2023 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Mariusz Kałużny 

Teraz po roku trzeba było ponowić wnioski do programu 500+. Jak wygląda dystrybucja tych 

środków ?  

Pan Marek Kuffel 

Realizujemy wszystkie wnioski na bieżąco. Nie mamy z tym żadnego problemu. 

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr XXVII/200/17 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 w 

Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXVII/201/17 

zmieniająca uchwałę 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 w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

            Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 14  

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 15  
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            Wnioski i zapytania 

Radny Marek Jopp 

Obejrzeliśmy koperty życia dla seniorów. Będzie wyprodukowanych 1300 sztuk ? 

Pani Krystyna Lulka 

250 sztuk za 1300 zł. 

Radny Marek Jopp 

W jaki sposób będą one kolportowane ? Czy są przeznaczone wyłącznie dla seniorów ?  Czy 

może dla osób, które nie są seniorami ale są chore ? 

Radny Mariusz Kałużny 

Otrzymaliśmy projekt budżetu miasta na 2018 rok. Tak realnie, do którego momentu można 

zgłaszać poprawki, aby móc jeszcze przed sesją je przedyskutować, żeby na ostatniej sesji nie 

wywracać tego budżetu. Na ostatniej sesji już powinniśmy postawić tą kropkę nad „i”.  W 

tym budżecie przewidziano 150 tys. zł na dokumentację  ulicy Frelichowskiego.  Jako grupa 

radnych, głównie z inicjatywy radnego Bartosza Kaczorowskiego, mamy pomysł jak podejść 

do tego zadania. Czyli budowa ulicy na Frelichowskiego. Chcielibyśmy przedyskutować to 

wspólnie. Kiedy byłaby taka możliwość ? Nie chcemy przerzucać się pismami, bo nie ma już 

na to czasu.    

Radny Franciszek Kuczka 

Kto jest darczyńcą choinki postawionej na Rynku ? 

Radny Jakub Ingram 

Ponawiam wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania przejścia dla 

pieszych na ulicy 3-go Maja na wysokości ulicy Broniewskiego.  Powstał tam ośrodek 

sportowy. To poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z ośrodka.  

Radny Grzegorz Wojtalik 

Czy sukcesywnie  w sensownym czasie można by w szkołach wprowadzić dzienniki 

elektroniczne ?      

Ad. pkt 16  

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Marek Kuffel 

Koperty życia. Kopertami będzie zajmował się MOPS i są one przeznaczone w pierwszej 

kolejności dla osób samotnych.  Zobaczymy jaki będzie odbiór społeczny, jakie będą 

potrzeby i wtedy zdecydujemy co dalej. 

Projekt budżetu. Planowana jest komisja wspólna 7 grudnia b.r., na której będziecie mogli 

przedyskutować projekt budżetu. Natomiast kwota 150 tys. zł jest na opracowanie 
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dokumentacji i uwzględniając wykonanie powierzchni 1m2 ulicy P.Skargi, mam nadzieję, że 

na I etap ulicy Frelichowskiego nam starczy. W ramach tych środków  będzie zrobiona 

dokumentacja i najgorszy odcinek przy garażach.  

Radny Mariusz Kałużny 

Całość to jest 500 tys. zł ? Jest 150 tys. zł w roku 2018. 

Pan Marek Kuffel 

Opracowanie dokumentacji  i wykonanie fragmentu ulicy Frelichowskiego przy garażach. A 

później  będzie drugi etap do ulicy Wyszyńskiego.  Jest możliwość porozmawiania o budżecie 

7 grudnia.  

Choinka. Darczyńca jest anonimowy i prosił, żeby nie mówić ale powiem. Jest nim burmistrz. 

Przejście dla pieszych zlokalizowane na ulicy 3-go Maja. Miała miejsce komisja złożona z 

Policji, pracowników Urzędu Marszałkowskiego  oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Stwierdzono bezzasadność wykonania tam przejścia dla pieszych. Zwrócimy się o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

Dzienniki elektroniczne. We wszystkich szkołach zostały przeprowadzone kontrole działania 

internetu. W SP 5 wykonano nową instalację. Nie ma przeszkód w wprowadzeniu dziennika. 

To tylko kwestia dyrekcji i rad pedagogicznych. 

 

Ad. pkt 17  

            Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 18  

             Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 19   

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  
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                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  

 


