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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 roku  

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

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        -  Burmistrz Miasta  

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 posiedzenia : 

1. Otwarcie sesji: 

        a) stwierdzenie quorum, 

        b) wybór sekretarza obrad, 

        c) przyjęcie porządku obrad, 

        d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

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

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata  2017-2030. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok: 

    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

    budżetu na 2018 rok, 

    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych, 

    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 
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    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    gminy miasta Chełmży na lata 2018 - 2035: 

    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

         Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035, 

    b) dyskusja nad projektem uchwały, 

    c) głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i      

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Chełmży. 

8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia dochodów 

oświatowych gromadzonych przez  jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. 

9. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 

„Przedszkole oknem na świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna 

Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.  

10.Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na 

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

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na 

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

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

11.Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2018. 

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 
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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)          

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym w punkcie 12 wprowadzić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. To jest 

drobna korekta wynikająca z projektu budżetu, który zakładam, że dziś zostanie przyjęty. W 

programie mamy do dyspozycji kwotę 250 tys. zł a w budżecie 270 tys. zł. Gdybyśmy tej 

zmiany nie wprowadzili to 20 tys. zł nie mogłoby być skonsumowane przez organizacje 

pozarządowe. Dlatego chciałbym, żeby taka korekta miała miejsce.   

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną  poprawkę. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za jej  przyjęciem. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za. Wprowadzony projekt uchwały zostanie 

omówiony w punkcie 12.  

 

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

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 6 

Podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w 

Chełmży. 

Czy to dotyczy dzienników elektronicznych ? 

Pkt 16 
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W dniu 15 grudnia br. Burmistrz Miasta podpisał w Urzędzie Marszałkowskim   w Toruniu 

umowę na dofinansowanie projektu pn. „ Remont  i adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”. 

Ten projekt od dłuższego już czasu jest rozpatrywany, przesuwany i na pewno coś już w tej 

kwestii się wyjaśniło. 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 1 

Wyznaczenie pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta 

Chełmży do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania  i stosowania 

przez podmiot zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Miasta Chełmży obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym umową na odbiór i zagospodarowanie 

stałych odpadów komunalnych oraz obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Jakie są wyniki kontroli ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 15 

Podpisanie umowy z firmą Multi Decor Sp. z o.o. z Piastowa na dostawę 12 sztuk elementów 

oświetleniowych. Za powyższe elementy dekoracyjne ustalono łączne wynagrodzenie w 

wysokości 32.411,88 zł brutto wraz z podatkiem VAT a za transport kwotę 984,00 zł brutto z 

VAT, co daje łącznie kwotę 33.395,88 zł. brutto z VAT.      

Jakie to są elementy i gdzie zostały umiejscowione ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 15 

Przypuszczam, że to są elementy świetlne na Rynku. Są fantastyczną promocją miasta. 

Wszyscy mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Proponuję, żeby w przyszłym roku nawet więcej 

takich elementów się znalazło w obrębie starego miasta. To atrakcja  dla mieszkańców i 

przyjeżdżających. Często ludzie wykonują fotografie. Tym bardziej, że na święta nie było 

śniegu. A to trochę zastępuje śnieg. 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 10 

Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację 

projektu pn. „ Przedszkole oknem na świat” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. 
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InnowacyjnaEdukacja. Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, 

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.   

Czy to tylko dotyczy tego przedszkola, które będzie po Szkole Podstawowej nr 3, czy również 

dotyczy innych przedszkoli ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6 

Tu powinno być napisane prowadzenie dzienników elektronicznych. Do tej pory takie 

dzienniki były w Gimnazjum. Gimnazjum z racji reformy oświaty zostało wchłonięte do SP 3. 

Szkoła Podstawowa nr 3 realizuje ten program jako pierwsza ze szkół. Ja mam nadzieje, że to 

będzie forma, która się przyjmie. Pojawi się również w innych szkołach. 

Ad. pkt 10 i 16 

Tym projektom towarzyszą tak zwane projekty miękkie. Projekt  w konsekwencji dotyczy 

Przedszkola nr 2 i wręcz będzie dotyczył tylko tych dwóch nowych oddziałów, które pojawią 

się w efekcie adaptacji SP nr 3 na Przedszkole Miejskie nr 2. 

Projekt adaptacji przedszkola nie był przesuwany. My o tym mówimy długo więc takie 

wrażenie można odnieść. To jest podpisanie umowy na realizację zadania. To zadanie jest 

dobre i złe. Dobre, bo wynik jest nam niezwykle potrzebny, czyli dodatkowo 50 miejsc 

przedszkolnych. Montaż finansowy nie jest taki jak dopuszcza Unia. Dopuszcza w tej chwili 

nawet do 85%. Ten montaż finansowy na poziomie naszej wiedzy i ocenie kosztorysowej jest 

na poziomie 40%. Wynika to z tego, że jest określona alokacja środków. A nie  z tego czy 

projekt był lepszy czy gorszy. Po prostu nie dostaliśmy więcej pieniędzy na przedszkole. To 

dotyczyło większości gmin, gdzie montaże były na poziomie 30-50%. Tam wartość zadania 

była niska. Ten montaż zależy tylko od tego jaka będzie wartość zadania. Mamy ogłoszony 

przetarg. Składanie ofert na to zadanie upływa jutro tj. 29 grudnia. Będziemy wiedzieli 

więcej. Tu jest o tyle ważne, że to nie jest udział procentowy ale kwotowy. Gdyby założyć 

teoretycznie, że zadanie po wyłonieniu wykonawcy będzie miało mniejszą wartość, to 

procentowy udział się zwiększy, bo ta kwota zostanie. A jeżeli się okaże, czego się bardzo 

boimy nie tylko w tym zadaniu, że zadanie będzie miało wyższą wartość, to będziemy musieli 

podejmować właściwe decyzje, bo na pewno w niektórych zadaniach będą dylematy na ile 

możemy je realizować.      

Ad. pkt 15 

To są rzeczywiście elementy jakie pojawiły się na Bulwarze i na Rynku. Mamy wiedzę taką 

jak Pan radny powiedział. Odbiór tych elementów był bardzo dobry. Udało się ten budżet 

zrealizować bardzo dobrze, dlatego  pozwoliliśmy sobie na pewien luksus. Mamy piękny 
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Rynek i te dodatkowe elementy świąteczne w tym roku ubogaciły naszą ofertę. Chcielibyśmy 

w  przyszłym roku, żeby elementy na Bulwarze były bogatsze. Być może znajdzie się inne 

miejsce. Będziemy próbowali nabyć jakieś elementy ekspozycji świątecznej innej niż girlandy 

i choinka, czyli to co mamy w centrum na Rynku. 

Ad. pkt 1 

To nic nowego, dzieje się od wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej. Wciąż nabieramy 

doświadczenia. Okazało się, że takie zespoły kontrolne, które u nas przez cały czas analizują 

opłaty śmieciowe i robią to w porozumieniu z USC, wymagały formalnego nadania. To tylko 

czynność formalnego nadania im uprawnień kontrolnych. Wyniki kontroli są na bieżąco. 

Dotyczą sprawdzania stanu faktycznego z deklaracjami śmieciowymi, reagowania tam, gdzie 

przybywa mieszkańców na posesji itd. Realizacja ustawy śmieciowej jest na dobrym 

poziomie. Mówię  w kontekście opłat.     

 

Ad. pkt 3  

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017r. 

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania przedstawił pozytywna 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/202/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. Pkt 4  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata  2017-2030 
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Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. 

 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/203/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2017-2030 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej; 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta   

Projekt budżetu został szeroko omówiony na komisji rady i jest on opracowany z 

uwzględnieniem zmian jakie wcześniej Państwo zaproponowaliście. Jest to budżet, który po 

długim okresie czasu wrócił do pewnej cechy charakterystycznej dobrych budżetów. To 

znaczy takich budżetów, gdzie wydatki majątkowe, a więc wydatki o charakterze 

inwestycyjnym mają swój znaczący wymiar. My wiemy doskonale, że to na co stać nasze 

miasto, znając wysokość dochodów i przede wszystkim wydatków bieżących to nie jest zbyt 

wysoki procent budżetowy. Jest to wartość około 5%. Okres realizacji zadań unijnych 2007-

2014 był okresem, kiedy udało nam się mieć wskaźnik inwestycyjny na poziomie 17-20%. 

Oczywiście to nie jest tak, że między jednym a drugim budżetem nie ma inwestycji. Ubiegły 

rok mimo, iż mieścił się on w przedziale budżetu unijnego nie był w żaden sposób zasilany ze 

środków unijnych a jesteśmy w trakcie remontu CHTW,  budowy obiektu na stadionie Legii, 

ulicę Ks. P. Skargi i wiele innych zadań. Chcę Państwu przedstawić budżet na 2018 rok. To 
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budżet, który wrócił do poziomu wydatków majątkowych blisko 30%. To ogromnie cieszy. 

Świadczy o tym, że nasze miasto się rozwija, idzie w bardzo dobrym kierunku. Po drugie to 

ryzyko finansowe, które podejmowaliśmy wiele lat temu, a było ono związane z kredytami 

opłaciło się. Wówczas skonsumowaliśmy maksymalnie to co było możliwe do uzyskania z 

zewnątrz a dziś mamy taką kondycję, że możemy nadal realizować zadania w oparciu o 

budżet unijny. Za każdym razem jest to transakcja wiązana. Rok 2017 zakończył się 

nadwyżką na poziomie 8 mln zł. Pewne inwestycje nie były realizowane a zadania były 

zaplanowane. Trudno do końca przewidzieć perspektywy. Mogą być różne. Wiele 

wskaźników ekonomicznych będzie na pewno ulegać zmianie, bo to rzecz naturalna. 

Natomiast budżet 2018 jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym, racjonalnym jeśli o 

chodzi o zaplanowane zadania i budżetem, który pozwala na pełną absorpcję środków 

unijnych, które w naszym przypadku wynikają z ZIT. Mam nadzieję, że również z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym przypadku nie mamy wiedzy, bo te 

konkursy, konkretnie konkurs kanalizacyjno-wodny nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Dla 

przybliżenia podam kilka liczb i zadań, bo to już nie chodzi o to, aby go powtarzać w całości, 

bo Państwo to znacie. 

Dochody mamy na poziomie 65 mln zł, w tym dochody bieżące to 54 mln zł, dochody 

majątkowe 10 mln zł. To są te dochody , które planujemy na ten rok pozyskać z  zewnątrz. 

Jest to niemała kwota. Wydatki planujemy na poziomie 71,8 mln zł , na zadania bieżące 52 

mln zł i zadania majątkowe 19,6 mln zł. Zaplanowany deficyt wynosi 6,8 mln zł. Szacuje się, 

że kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 12.448.000,00 zł. To jest właściwie ta 

najwyższa kwota, która pojawia się jednorazowo. Chociaż w roku 2019 i 2020 również 

planujemy zaciągnięcie kredytu wiedząc perspektywicznie jakie zadania będziemy 

realizować.  Zresztą one wynikają z WPF. Mamy wiedzę,  że ta kwota urośnie do 15 mln zł. 

Co w poprzednim rozdaniu sięgnęło kwoty prawie 20 mln zł. Gmina była na tyle wydolna, 

żeby dziś dojść do zadłużenia takiego, które stawia nas wśród wiarygodnych klientów 

banków. Czyli wypłacalnych klientów, którzy mogą realizować inwestycje korzystając ze 

ścieżek kredytowych i pożyczkowych. Takie zadania również będziemy realizować. 

Gdybyśmy robili to starymi wskaźnikami, to kwota długu sięgnie około 20 %. Ona była 

dopuszczalna do 60%. Wciąż jest to komfortowa sytuacja. Kwota, jaka była do 15% 

zadłużenia wynosi u nas 1,89%. W zasadzie możemy mówić o dobrej sytuacji. W 2018 roku 

do spłaty z tytułu starych zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada kwota 776 tys. zł. To 

świadczy o tym, jak wychodzimy z tamtych zobowiązań. Środki na spłatę zaplanowanej 

nadwyżki z lat ubiegłych, które są zaplanowane w WPF. Ważne źródła dochodów to przede 
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wszystkim podatek od nieruchomości. Szacujemy, że powinien być na poziomie 7,3 mln zł. 

To jakby pochodne z naszego chełmżyńskiego majątku. Podatek dochodowy od osób 

fizycznych to 8 mln zł. Im lepsza sytuacja na rynku pracy tym większe szanse na realizację 

tego zadania. Podatek od środków transportowych 130 tys. zł. Opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami 1,6 mln zł. Podatek od osób prawnych czyli tak zwany cit to 300 

tys. zł. Nie ma powodów do wróżenia zbyt wielkiego cit-u, bo u nas duży cit to Cukrownia. A 

cena cukru po tym jak funkcjonujemy w produkcji bezkwotowej, bo zniesiono  kwotowanie, 

czyli określanie limitów produkcyjnych dla poszczególnych producentów cukru, jest taka 

jakiej nie odnotowano na przestrzeni kilkunastu lat. Znacząca pozycja w dochodach to 

subwencja. To kwota 15,2 mln zł. Dominującą subwencją jest subwencja oświatowa, która na 

ten rok jest planowana 8,1 mln zł. Przy projekcie budżetu ona na ogół  jest wyższa niż potem 

w realu. To są dane na podstawie projektu budżetu państwa, a więc może być korekta, która 

może wynikać z wielu różnych rzeczy. Subwencja wyrównawcza 6 mln. Ona zależy od 

naszych dochodów na mieszkańca. Subwencja równoważąca, czyli ta, która kompensuje 

dodatki mieszkaniowe to jest około 1 mln zł. Dochody MOPS to kwota 16,5 mln zł. Przy 

czym tu nie ma całego 500+, ponieważ  jest planowane tylko na pewien okres więc kwota 

będzie odpowiednio zwiększona. Chcę tylko powiedzieć, że to jest 25% dochodów ogółem. 

W tym dotacje to 16.454.600,00 zł i 

dochody własne  87.000,00 zł. To są dochody przede wszystkim z usług opiekuńczych.  

Najważniejsza część obrazująca budżet to planowane wydatki  na rok 2018. Wydatki bieżące 

52.213.647,00, tj. 72,70% wydatków ogółem, wydatki majątkowe 19.603.257,00, tj. 27,30% 

wydatków ogółem. Wydatki na utrzymanie oświaty to kwota 13.542.522,00, a subwencja 

oświatowa wynosi 8.175.829,00 – kwota 5.366.693,00 pochodzi z budżetu gminy. Reforma 

oświatowa niesie bardzo wiele obowiązków, które spadną na gminy. One nigdy nie są 

bezkosztowe. Trzeba się liczyć z tym, że może to nie być ostateczna kwota. Już mówi się o 

podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli. Nie narzekam, bo jestem w całości „za” ale jest 

bardzo prawdopodobne, że  część wynagrodzeń spadnie na gminę. Posługujemy się w 

subwencji wskaźnikiem  średniego wynagrodzenia. Natomiast większość naszych nauczycieli 

to dyplomowani, czyli ci z najwyższej grupy przygotowania zawodowego. Siłą rzeczy 

wydatki na oświatę są wtedy większe. Trzeba się liczyć, że ta kwota patrząc  doświadczeniem 

z lat ubiegłych może być większa właśnie z tego tytułu. Wydatki na „pomoc społeczną” to 

kwota 19.550.012,00. Dotacje wynoszą 16.454.600,00. Kwota 3.095.412,00 to wydatki z 

budżetu gminy, w tym na: 

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, 
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- utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, 

- udział miasta w „dożywianiu”, 

- noclegownie (schronienie osób bezdomnych), 

- zasiłki celowe, 

- pieczę zastępczą, 

- zatrudnienie asystenta rodziny, 

- utrzymanie MOPS. 

Wydatki na „gospodarkę komunalną” (gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, 

oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie targowiska, szalety) to kwota 

20.625.294,00. Z oświetleniem miejskim ta kwota byłaby jeszcze wyższa. To są rzeczy, które 

w gminach wiejskich nie występują. Ten mechanizm działa tam trochę na innej zasadzie. W 

gminach drogi sprzątają zarządcy dróg. Gospodarka ściekowa  też inaczej wygląda. Nie ma 

utrzymania zieleni. Można też by odjąć mieszkaniówkę, która w gminach wiejskich jest 

szczątkowa. Podaję to jako przykład, bo czasem nie mamy wiedzy ile kosztuje nas roczne 

utrzymanie miasta, żeby ono było czyste, przejezdne, oświetlone itd. Dotacja na utrzymanie 

PiMBP to kwota 1.349.850,00. Ta placówka  w całości jest przez nas utrzymywana. Na 

utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w budżecie przeznacza się 1.964.860,00. Tyle 

kosztuje OSiT, bez którego funkcjonowania już sobie  nie wyobrażamy ale pamiętamy czasy 

jak go nie było. Nie było hali, wielu obiektów sportowych typu Orliki, stadion też był w innej 

strukturze. Wydatki na „utrzymanie zasobu mieszkaniowego” Gminy to 3.280.300,00. Kwota 

zadłużenia na czynszach mieszkaniowych mimo podejmowania wszystkich możliwych 

czynności to 5,2 mln zł. Jest to kwota liczona narastająco.  Chcemy naszym mieszkańcom w 

przyszłym roku złożyć pewną propozycję. Chcemy zaproponować podjęcie uchwały przez 

radę, która wprowadzi pewien rodzaj abolicji od długu, który się wygenerował. Ten dług 

narósł w taki sposób, że właściwie dziś nie możemy mówić, że to kiedykolwiek zostanie 

spłacone. Podawanie tego w  liczbach i nakręcanie się tematem jest właściwie bez sensu i nie 

daje żadnego rozwiązania. Pracujemy nad projektem uchwały. Jest w niej  dużo ważnych 

rzeczy, które musicie Państwo jako radni ocenić, zmienić i wprowadzić. To jest uchwała, 

gdzie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że część długu byłaby umorzona za to, że część 

długu zostanie na przykład jednorazowo spłacona.  Pozwoli to w wielu przypadkach 

właścicielom uzyskać umowy najmu, co jest bardzo ważne. Dzisiaj nie ma kary, bo się płaci 

za bezumowne korzystanie z mieszkanie i kwota jest taka sama jak czynsz. Kiedyś była 

podwójna. Może jednak  pojawi się problem w  momencie kiedy trzeba mieszkanie przekazać 

następnej osobie i nie ma umowy. I taka uchwałę moglibyśmy podjąć, która dałaby szansę 
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naszym mieszkańcom. Do tej pory to robimy ale to nie ma wymiaru globalnego. Są przypadki 

pojedyncze, gdzie ktoś ma wole spłacić zadłużenie.  

Wydatki w budżecie na wynagrodzenia zaplanowano z podwyżką do 5%. Uzależniamy to od 

kondycji, możliwości i stanu kasy. 

Chciałbym się odnieść do wydatków majątkowych i omówić te najważniejsze. To jest 

budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej. Robimy to w ramach LGD i jesteśmy 

na etapie realizacji dokumentacji na ten pomost. Jesteśmy po przetargu. Wybrano wykonawcę 

dokumentacji. Jakby się udało  chcielibyśmy zrealizować zadanie do czerwca. To zależy od 

możliwości realizacji przez wykonawcę. Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych. To zadanie 

również chcielibyśmy skończyć w czerwcu, żeby od września funkcjonowało Przedszkole Nr 

2 przy ulicy Hallera. Za moment będziemy wiedzieli o rozstrzygnięciu przetargu, czyli o 

faktycznej wartości tego zadania. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie miasta Chełmży. To zadanie rozłożono na 3 lata. Nie mamy wiedzy 

o rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Ochrony Środowiska konkursu do końca. Zwiększono w 

tej chwili pulę środków. Właściwie każdy dzień może przynieść informację w tym zakresie. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Chełmży. Tu mamy Gimnazjum i SP nr 3 oraz obiekt na Bydgoskiej 7. Remont i 

modernizacja wieży ciśnień. Mamy ogłoszony przetarg. W pierwszych dniach stycznia 

powinno być rozstrzygnięcie. Jest to zadanie zasilane z ZIT. Upowszechnianie wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na 

budynkach mieszkalnych. Ten konkurs jest niestety przesuwany w czasie. Monitorujemy to. 

W styczniu powinno nastąpić rozstrzygniecie. Realizację zadania planujemy do października 

2018 roku. Remont CHTW, który będzie miał swój koniec w przyszłym roku. Budowa 

zaplecza szatniowo-socjalnego przy stadionie miejskim. I część drogowa. To jest 

opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, 

Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem. Chcielibyśmy również wykonać dokumentację całej 

ulicy Frelichowskiego i realizację odcinka ulicy Frelichowskiego przy garażach. Jest to część 

ulicy, której stan techniczny jest najgorszy. Mamy w planie wykonanie dokumentacji sali SP 

5 wraz z klasopracownią. Chodzi o to, żeby stworzyć w SP 5 pełną szkołę ośmioklasową. 

Modernizacja ulic śródmieścia, tj. Paderewskiego, Szewska i Strzelecka. Z naciskiem na 

kolejność Szewska i Strzelecka w zależności od możliwości finansowych. Budżet obywatelski 

na takim poziomie jak planowaliśmy. Mamy jeszcze Środowiskowe Centrum Aktywności , 

które powstanie w przybudówce. A wiąże się z realizacją zadania z CISTOR-em o 
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dziedziczeniu biedy. Planujemy kwotę 50 tys. zł na elewację Ratusza. Ta kwota nie wystarczy 

ale w zależności od tego na ile może to być zasilone z oszczędności na wieży ciśnień, to 

podejmiemy się tego zadania. Zaczniemy od małego Ratusza.  Chcielibyśmy kontynuować 

wymianę okien. Ich już niewiele zostało.  Mamy kilka zadań wodociągowych. Takie większe 

to na ulicy Brzechwy. Zdarzają się  podejścia z wodą czasem do pojedynczych budynków, 

tam gdzie powstają nowe budynki i podanie wody jest konieczne. W tym roku takich zadań 

było wiele. Mamy zadanie w budżecie, które dotyczy zrobionej nawierzchni na ulicy P.Skargi 

– naprawa kanalizacji sanitarnej technologią rękawa. W czasie  regulacji studni okazało się, 

że stan  tego kolektora sanitarnego jest zły. Grozi nawet zapadnięcie. Chcielibyśmy go 

wzmocnić technologią bezinwazyjną, to znaczy nie wchodzącą w pas drogi. Za pomocą 

rękawa gorącym powietrzem wypełnia się rury, wzmacnia, tworzy naturalną ścianę i to 

zadanie kosztuje 250 tys. zł. I taką kwotę wstępnie mamy zabezpieczoną. Chcieliśmy w tym 

roku wesprzeć WOPR. Mówimy o pomieszczeniu ale w tej chwili nie wiem jakim.  Rozmowy 

były o pomieszczeniu, które ma służyć bezpośrednio WOPR-owcom. Teraz się mówi o 

pomieszczeniu hangarowym. To zadanie zamknie się kwotą około 30 tys. zł. Ma to być 

gotowy pawilon. Potem mamy drobne zadania, o których właściwie doskonale wiecie.  

Na 2018 rok zaplanowano zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 

17.804.430,00. Realizacja zadań uzależniona jest od terminów rozpatrywania konkursów i 

podpisywania umów.     

Teoretycznie dzieliłbym ten budżet na dwie części. Na te, które realizować powinniśmy 

obligatoryjnie.  One są zasilane środkami zewnętrznymi. I na te, które są bardzo ważne ale 

mimo wszystko ich realizacja będzie uzależniona od tego jakie będą nasze dochody lub 

możliwości kredytowe. Nie planuję wycofywania się z czegokolwiek ale tylko takie 

racjonalne podejście do budżetu pozwala planować w WPF zadania, które są realne do 

wykonania, które w sposób istotny wpływają na wygląd, funkcjonalność i rozwój naszego 

miasta. A więc 17,8 mln zł bez POiS-iu to są zadania planowane na rok 2018.  

Ponad 1 mln zł to kwota na utrzymanie dróg gminnych. To jest wszystko co robimy na 

drogach gruntowych, co naprawiamy nawet w śródmieściu, co mamy na utrzymanie 

chodników. W tym jest utrzymanie zimowe.  

Planujemy zrobić projekt organizacji ruchu w mieście. Na nawierzchnie żużlowe planujemy 

kwotę około 50 tys. zł. Zawsze jeździmy tyle ile potrzeba, żeby ulżyć mieszkańcom. Warunki 

są takie, że niestety czasem zima  nas ratowała, bo zmarzło i było lepiej. Teraz nie chce 

zmarznąć i cały czas pada deszcz. Sytuacja na drogach gruntowych jest zła. Czasami mówimy 

o drogach, na których trzeba robić nakładki. I jest to bardzo ważne. Jednak kiedy porównamy 
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to z drogą, która w jakiś sposób już jest zużyta, zdekapitalizowana to jest przepaść. Zdajemy 

sobie z tego sprawę. Zamknęliśmy zadanie na osiedlu pisarskim i przygotowujemy się  do 

części na prawo od ulicy Wyszyńskiego.  

Istnieją oczywiście określone zagrożenia. Nie potrafimy do końca przewidzieć dochody z pit-

u, cit-u. Mienie jest na poziomie rozsądnym ale nie możemy liczyć na żadne duże sprzedaże. 

Rosną wydatki po stronie MOPS. I to co jest największym zagrożeniem i właściwie znakiem 

tego czasu to są wartości  po ogłoszeniu przetargu. Tego jeszcze nie doświadczyliśmy ale 

przyzwyczailiśmy się do sytuacji, gdzie zadanie jest na ogół realizowane za mniejszą kwotę 

po przetargu niż jest to kosztorysowo. Niestety dzieje się bardzo różnie. Są przypadki, że 

najlepsza oferta jest dwukrotnością ceny kosztorysowej. Powoduje to rynek, który jest 

chłonny  na firmy, których brakuje i  rynek pracy, bo brakuje ludzi. Przed nami przetarg na 

adaptację budynku na przedszkole, wieżę ciśnień, kanalizacja. Na bieżąco będziemy robić 

korekty i zobaczymy na ile możemy wspomóc ten budżet środkami zewnętrznymi. Ostatnia 

sprawa to podatek od nieruchomości. Przy omawianiu projektu budżetu mówiłem, że istnieje 

zagrożenie. Spór podatkowy między Nordzucker a miastem dotyczył wartości podatku silosu. 

Tu mam niespodziankę, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Wciąż jesteśmy na etapie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Próbowaliśmy  sprawę przedstawić w WSA . 

Natomiast Trybunał Konstytucyjny 13 grudnia b.r. stwierdził jednoznacznie, że silos jest 

budynkiem a nie budowlą. Jak to się ma do prawa budowlanego trudno mi powiedzieć. Jak to 

się ma do orzeczeń NSA, że silos to zbiornik a zbiornik to budowla a nie budynek, trudno 

powiedzieć. U nas są tego określone konsekwencje. My zwracając nadpłacony przez 

Cukrownię podatek od 2008 roku do 2013 zwróciliśmy tylko kwotę bezsporną czyli wartość 

podatku nadpłaconego pomniejszoną o wartość podatku od silosu. Postępowanie 

prowadziliśmy w porozumieniu z Kruszwicą, która miedzy innymi była pewien etap dalej, bo 

miała orzeczenie korzystne dla siebie. Kruszwica to nie jest tylko silos Krajowej Spółki 

Cukrowej ale kilkanaście zakładów tłuszczowych. Będę prowadził rozmowy na ile ta kwota 

jest wymagana natychmiast. To dla nas ważne, żeby była możliwość rozłożenia w czasie. W 

takim kształcie chcę zaproponować budżet radzie. Stwierdzam, że jest to budżet rozwojowy, 

przemyślany, bo nie ma tu zadań nowych, które nie przewijały się w dokumentach takich jak  

strategia rozwoju. Realizacja tego budżetu w sposób znaczący poprawi warunki życia naszych 

mieszkańców i  wpłynie na to, że o naszym mieście będzie się mówiło, że jest piękne, bo 

inaczej nie można.  
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b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie    

budżetu na 2018 rok; 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 10/P/2017 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Chełmża, 

która to  stanowi załącznik do protokołu.   

 

c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży; 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu budżetu na 2018 rok. Stanowisko jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych; 

Punkt nie został zrealizowany.     

 

e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków; 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Mieszkańcy Chełmży! 

Dzień 28 grudnia 2017 r. jest niezwykle istotny dla mieszkańców naszego miasta. Rada 

Miejska Chełmży po raz ostatni w kadencji 2014 – 2018, w głosowaniu imiennym, będzie 

podejmować decyzję czy przyjąć projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2018. Projekt, który 

jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji, był już przedstawiony radnym w dniu 7 grudnia 2017 

r.. W tym dniu radni omawiali z Burmistrzem Miasta Panem Jerzym Czerwińskim oraz 

Skarbnikiem Miasta Panią Krystyną Lulka budżet Miasta Chełmża na 2018 r. na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej. Od wielu już lat władze naszego miasta 

skutecznie realizują założenia do tego, aby miasto posiadało dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

techniczną, dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną i kulturalną miasta, 

wysoką aktywność mieszkańców miasta i bezpieczne miasto.  Do omawianego w dniu 

dzisiejszym projektu budżetu na 2018 r. mnie osobiście przekonuje fakt, iż oprócz zadań 

stałych, miasto inwestuje w poprawę i rozbudowę swojej infrastruktury poprzez realizację 

takich zadań jak: 
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- budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kościuszki i osiedla pensjonatowego wraz z 

odtworzeniem nawierzchni drogi,  

- remont i modernizacja wieży ciśnień przy ul. Paderewskiego,  

- modernizacja oświetlenia stylowego na ul. Chełmińskiej, 

- wykonanie projektu remontu ul. Frelichowskiego i wykonanie I etapu tej inwestycji w 

2018r, 

- kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, 

- wykonanie dokumentacji utwardzenia dróg osiedlowych w rejonie ul. Wyszyńskiego, 

- oraz wiele innych pomniejszych ale równie istotnych i przydatnych inwestycji. 

Ponadto w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców radni podczas wspólnego 

posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej Chełmży podjęli decyzję o przesunięciu środków 

finansowych na remont fontanny na ul. Rynek i przeznaczenie tych środków na remont 

nawierzchni ulic: Szewska, Strzelecka i Paderewskiego (oczywiście w ramach możliwości 

budżetowych). To tylko niektóre z zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. 

Szanowni Państwo! 

Mając powyższe na uwadze będę głosował za przyjęciem projektu budżetu Miasta Chełmży 

na rok 2018, i namawiam wszystkich radnych do jego przyjęcia. Jednocześnie chciałbym 

podziękować Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Czerwińskiemu, Skarbnikowi Miasta Pani 

Krystynie Lulka oraz podległym mu pracownikom, za wszechstronne przygotowanie budżetu 

miasta na 2018 r. oraz udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące radnych pytania. 

Chciałbym również podziękować radnym za aktywne uczestnictwo w konstruowaniu tego 

budżetu. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Po raz ósmy przychodzi mi głosować nad budżetem naszego miasta. Ósmy raz pisałem 

wniosek i ku mojej radości i radości mieszkańców osiedla doczekaliśmy się, za co bardzo 

serdecznie dziękuję, remontu ulicy Frelichowskiego, w tym najważniejszego i 

najtrudniejszego odcinka czyli dojazdu do bloków 8,10,12 i 14. Cieszy to niezmiernie. Życzę 

kolejnej radzie kontynuacji dalszego remontu ulicy Frelichowskiego.  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Także cieszę się z tego, że w wydatkach inwestycyjnych uwzględniono wykonanie projektu 

budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego. Czuję niedosyt, że inwestycja 

ta została rozłożona na lata 2018-2020 i nie uda się zamknąć tego w jeden rok. Cieszy, że w 

końcu ulica ta doczeka się remontu i miejsc parkingowych, na które mieszkańcy tak długo już 

czekają.  
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Radny Janusz Mikołajczyk 

Cieszy mnie to, iż rada i organ wykonawczy przedstawiając projekt budżetu na 2018 rok 

kierował się bardzo ważną zasadą czyli zrównoważonym rozwojem miasta. Patrzy na miasto 

w sposób planowy i przemyślany, aby nasze miasto rozwijało się dla naszych mieszkańców i 

również osób przybywających do naszego miasta. Dlatego będę prosił radnych o przyjęcie 

tego projektu budżetu na 2018 rok. 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Ten deficyt jest dość wysoki ale z doświadczenia widzimy, że wszystkie programy, projekty 

są związane środkami z różnych stron. W związku z tym, żeby wykonać nawet najmniejsze 

zadanie, to trzeba mieć wkład własny.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą mieć 

pieniądze  albo z  podatków, albo z kredytów. W związku z tym, dość wysoki deficyt jest w 

pełni uzasadniony patrząc na  perspektywę środków 2014-2020. Zadań było dwa razy tyle i 

Pani Skarbnik niektóre wykreśliła, bo tych środków jest zawsze za mało. Myślę, że uda się 

ten największy skok sanitarny mówić kolokwialnie. POIiŚ dofinansuje nam tę inwestycję, 

żeby uporządkować część sanitarną. A potem będziemy mogli realizować inne zadania tak, 

aby współczynnik uciążliwości życia codziennego obniżał się.  Na tym polega cywilizacja. 

Cywilizacja zaczyna się tam, gdzie droga gruntowa staje się utwardzona. 

Radny Marek Jopp 

Zagłosuję z pełnym przekonaniem  za przyjęciem tego budżetu. Jest to dobry, inwestycyjny i 

rozwojowy dla Chełmży budżet. Musimy też skorzystać z środków unijnych, bo jest to już 

ostatnia perspektywa środków z Unii Europejskiej. Nie wiemy jakie będą kolejne budżety 

europejskie. Z tego co słyszymy nie będą inwestycyjne. Jeśli uda nam się skorzystać z tych 

środków w najbliższych latach to pozwoli nam zmienić Chełmżę, żeby była jeszcze 

piękniejsza, jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom. Dlatego z wielkim zadowoleniem będę 

głosował za przyjęciem projektu budżetu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Zawsze niepokoję się o dochody, które pozwolą realizować wydatki i wnioski radnych i 

społeczeństwa. Wrócę do kwoty zwrotu podatku do Cukrowni. Czy jest to kwota wysoka i 

czy będzie musiała być spłacona jednorazowo ? Jak ona wpłynie na budżet między innymi 

2018 roku ? 

Pan Jerzy Czerwiński    

Nie mówiłem o kwocie, bo wyrok nie jest jeszcze  opublikowany. Może to być kwota rzędu 

około 500 tys. zł. Nie wiem jakie będą rozmowy z Nordzuckrem. Zresztą podejrzewam, że 

samodzielność Nordzuckru jest ograniczona umową z spółką prawniczą, która od wielu lat ten 
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podatek weryfikuje.  To nie jest nic co musi się wydarzyć w styczniu. I tak sobie po cichu 

marzę, że nie zagrozi żadnej z inwestycji. W budżecie są takie inwestycje jak POIŚ, które 

jeszcze nie mają rozstrzygnięć. Ta kanalizacja to może nie jest przełom, bo przełom był wiele 

lat wcześniej. Jesteśmy skanalizowani na poziomie około 90 %. To super wynik. Są jednak 

dwa skupiska ludzi, którzy tej kanalizacji nie mają. Te budżety ulegają zmianie w ciągu roku. 

I to jest nieuniknione. To wynika z faktu, że będziemy mieli różne wartości po przetargach, że 

mogą być różne rozstrzygnięcia w dotacjach unijnych i nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

dochodów. Nie mówiłem o wszystkich zadaniach. W budżecie znajduje się od wielu lat 

odkładany temat ubikacji miejskich. Chciałbym bardzo, żeby zostały zrealizowane 

zaplanowane zadania. Mnie bardzo interesuje to o czym powiedział radny Mikołajczyk, czyli 

zrównoważony rozwój miasta. Wiem, że Państwo musicie myśleć przez pryzmat swoich 

okręgów ale dlatego się z wami dobrze współpracuje, bo potraficie się wznieść ponad to i 

mówić o rozwoju miasta. Inaczej w tym powierzchniowo niewielkim mieście moglibyśmy się 

zapętlić a jednak tak się nie dzieje.  Cieszę się, że tak traktujemy budżety.  W ciągu roku 

jeszcze wiele może się wydarzyć. Spieramy się co do wysokości podatku ale ona jest 

matematycznie do wyliczenia. Ona wynika z faktu wypłacania w dwóch ostatnich latach  

zwrotu podatku dla Nordzuckru tylko tej kwoty, która była bezsporna. Liczyliśmy na to, że 

gdyby silos stał się budowlą to moglibyśmy sobie wyrównać to co było wnioskiem i  jeszcze 

byśmy 5 lat wstecz próbowali odzyskać całą kwotę. Stało się inaczej.  

       

f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek; 

W związku z tym, iż nie zgłoszono poprawek do przedstawionego projektu uchwały, punkt 

nie został zrealizowany. 

 

g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami; 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej; 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/204/17 

w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018 – 2035 

 

a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035; 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 10/WPF/2017 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2035, która to  stanowi załącznik do protokołu.   

    

b) dyskusja nad projektem uchwały; 

Radny Franciszek Kuczka –  przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. Stanowisko komisji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

c) głosowanie nad projektem uchwały; 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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 XXVIII/205/17 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy miasta Chełmży  
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na lata 2018 - 2035 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 7  

          Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   

wody  i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/206/17 

w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i odprowadzanie ścieków oraz 

udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

           Rozpatrzenie projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

dochodów oświatowych gromadzonych przez  jednostki budżetowe na wydzielonym 

rachunku 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  



20 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/207/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych 

przez  jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu pn. „Przedszkole oknem na świat” w ramach Regionalnego Programu 

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

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

w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/208/17 

w  sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole oknem na świat” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

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

Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie 

przedszkolne w ramach ZIT 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 
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           Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację partnerskiego projektu systemowego pn. „EU-geniusz w naukowym 

labiryncie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

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

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

ogólne w ramach ZIT 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/209/17 

zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego projektu 

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

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

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

w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

            Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2018 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/210/17 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży  

na rok 2018 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 12  

           Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/211/17 

zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała 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. 
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Ad. pkt 15  

            Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 
 

Moje pytanie dotyczy wjazdu do Przystani na ulicy Tumskiej zaraz za bramą. W tym miejscu 

kierowcy parkują samochody.  Jaki jest stan prawny tego gruntu ? Samochody ulegają 

uszkodzeniu, ponieważ w tym miejscu są duże zapadliska. Mieszkańcy proszą o interwencję, 

stąd moje zapytanie. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Moje zapytanie i jednocześnie wniosek dotyczy drogi wojewódzkiej. Czy jest możliwość, 

żeby zarządca  uporządkował nawierzchnię  na wysokości przejścia dla pieszych przy byłym 

hotelu robotniczym ? Przebrnięcie tego przejścia jest niemożliwe. Aura nam nie sprzyja. 

Gdyby było mroźno to pewnie nie byłoby problemu. Mieszkańcy proszą o interwencję. Jeżeli 

nie zarządca to może my to zrobimy ? 

Radny Marek Jopp 

W ubiegłym roku mówiliśmy dużo o programie Kawka. Chodziło w nim o ograniczenie 

emisji. Mamy teraz sezon grzewczy. Stan powietrza nie poprawia się. Czy coś Panu 

Burmistrzowi wiadomo o projekcie rządowym, który zajmie się kompleksową sprawą emisji 

niekorzystnych czynników, którymi wszyscy oddychamy ? Czy coś na ten temat wiadomo ? 

Czy tylko są takie zapowiedzi ?  

Radny Grzegorz Wojtalik 

Czy można wystąpić o medal za długoletnią służbę dla Pana Henryka Dejewskiego ? To 

mistrz kominiarski. W tej chwili kończy pracę zawodową. Przez dziesięciolecia czuwał nad 

wszystkimi kominami.  

 

Ad. pkt 16 

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1.Teren za bramą na ulicy Tumskiej rzeczywiście jest do wyrównania. Doraźne działanie 

będzie wykonane.  

2.Przejście na ulicy Bydgoskiej. Z jedną rzeczą nie mogę się zgodzić, że tam nie można 

przejść. To nie jest akurat  droga z bardzo dużym natężeniem ruchu jak jest np. koło marketu. 

Mogę się zgodzić, że jest to przejście bardzo niebezpieczne. Dlatego Pana wniosek jest 

słuszny. Z takim wnioskiem wystąpiliśmy już bardzo dawno temu. Mieliśmy tydzień temu 
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przysięgę Zarządu Dróg Wojewódzkich, że do końca roku to będzie zrobione. Dzisiaj 

będziemy o to pytać, bo koniec roku się zbliża. Zakładam, że tam się pojawi bezpieczne 

przejście. Nie da się ukryć, że trochę nas przeciągnęli. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Nie można przejść z uwagi na błoto. Mówiłem w tym kontekście. Należy to posprzątać. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To mówimy o innych kategoriach. Był wniosek mieszkańców między innymi Bydgoskiej 6,8 

i 10 o przejście bezpieczne dla pieszych. To jest dla mnie temat bardzo rzeczowy i ważny. 

Nie jest to przejście o jakimś szczególnie dużym natężeniu ruchu jeśli chodzi o pieszych ale 

jest to przejście niezwykle niebezpieczne ze względu na ruch ciężarowy. Nie mam żadnej 

wątpliwości, że ono powinno być. Mieliśmy obiecane, że przejście pojawi się na koniec roku.  

W tej chwili mam informacje, że robią. To o czym Pan radny mówi, to jest kwestia 

utrzymania porządku. Dróg nie naszych na terenie miasta jest bardzo wiele. My ich sprzątać 

nie możemy z powodów formalnych. Tak to niestety wygląda w budżecie. Chociaż czasem w 

różny sposób to robimy. Między innymi na ulicy Mickiewicza w okolicach wjazdu do hotelu 

Imperium. Niestety drogi wojewódzkie są sprzątane tak jak odcinki dróg poza terenami 

zabudowanymi. Takie sytuacje się pojawiają. Powinien Pan wyraźnie powiedzieć, że chodzi o 

czystość w tym miejscu. Na tyle na ile będziemy mogli na pewno to wesprzemy. Nie ma 

wątpliwości. Ja myślę o bezpiecznym przejściu dla pieszych. Nie wiem jak ono będzie 

wyglądało, bo bezpieczne przejście dla pieszych, które jest dla przedszkola jest przez cały 

czas uszkodzone przez samochody ciężarowe. Czyli dwie rzeczy. Przejście dla pieszych  jest 

realizowane. Natomiast sprawa sprzątania, to może przy okazji posprzątają.   

3. Program Kawka. Na ten temat rzeczowo nie wiemy nic poza szumnymi zapowiedziami, że 

mamy smog, że będziemy z tym walczyć. Nie ma nic co jest dedykowane wprost. Jeżeli 

takowa sytuacja nastąpi to mam nadzieję, że będzie wielu chętnych.  

4. Mam pewną uwagę do wniosku Pana radnego o nadanie odznaczeń. To są bardzo 

delikatnej materii wnioski. Składanie ich w takiej formie publicznie niesie za sobą pewne 

ryzyko. Nie ma gorszej rzeczy niż odmówić a powodów czasem jest wiele. Natomiast Pan 

radny trafił, ponieważ Pan Dejewski jest osobą niekwestionowaną co do zasług. Od 2-3 

miesięcy taki wniosek jest złożony do Wojewody.  Zawsze wszystkie wnioski o wyróżnienia  

wymagają głębokiej analizy. Byłoby bardzo źle gdybyśmy musieli się  odnieść negatywnie. 

Dlatego pozwoliłem sobie na dygresję. Oczywiście nie dotyczy ona Pana Dejewskiego, który 

ma ponad 50 lat pracy zawodowej. Nie jest łatwo pisać takie wnioski, ponieważ potrzebny 

jest podpis pracodawcy. Dotarliśmy do niego i wniosek ma nadany bieg. To nie jest jedyny 
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wniosek. Takich osób jest kilka, które w ocenie naszej i pracodawców zasłużyli na tego typu 

wyróżnienie. W trakcie przygotowania jest wniosek o Krzyż Kawalerski.   

Ad. pkt 17 

             Oświadczenia  

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym się odnieść do budżetu i podziękować za przyjęcie budżetu na 2018 rok. Trudno 

byłoby go nie przyjąć z racji tego, że w historii miasta jeszcze nie było dochodu w wysokości 

65 mln zł. Projekt budżetu czytało się  z przyjemnością. Na zadania kontynuowane i nowo 

rozpoczęte przeznaczono ponad 20 mln zł. Praktycznie w każdej części naszego miasta będą 

realizowane różne zadania inwestycyjne, niezmiernie ważne zadania drogowe.  Mnie 

osobiście cieszą najbardziej zadania inwestycyjne w oświacie. Zaplanowano ponad 1,3 mln zł 

na adaptację i remont pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej nr 3 na przedszkole. W ten 

sposób uzyskamy nowych 50 miejsc przedszkolnych. Poza tym cieszy fakt, że Państwo 

wyraziliście zgodę na przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 5.   Te zadania są drogie  ale najważniejszy jest aspekt społeczny i 

dydaktyczny najmłodszych obywateli naszego miasta. Budżet został przyjęty, więc 

powinniśmy sobie życzyć, żeby procedury źródła  finansowania uwolniły się, co pozwoli 

rozpocząć procedury przetargowe. Niektóre procedury już zostały rozpoczęte. Jeżeli nie 

wynikną jakieś nieprzewidziane przeszkody, to uważam, że wizerunek naszego miasta w 

sposób znaczący ulegnie poprawie ku zadowoleniu na pewno naszemu ale i mieszkańców.  O 

to nam przede wszystkim chodzi.   

 

Ad. pkt 18 

             Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Za pośrednictwem telewizji chciałbym naszym mieszkańcom i Państwu życzyć wszystkiego 

najlepszego w 2018 rok, spełnienia wszystkich marzeń, planów, przedsięwzięć, patrzenia do 

przodu a nie  w tył, żeby to był rok samych dobrych zdarzeń, w którym przede wszystkim 

będziemy realizować zadania, które dziś przyjęliśmy, żeby te zadania były sukcesem nas 

wszystkich i dawały nam satysfakcję. Wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym. Robimy 

wiele rzeczy zawodowo ale wiele rzeczy robimy po to, żeby nam się dobrze żyło właśnie w 

naszym życiu prywatnym.   
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Radny Grzegorz Sosnowski 

Chciałbym poinformować mieszkańców osiedla Frelichowskiego, że wraz z reżyserem 

Marcinem Łaukajtisem zaplanowaliśmy na dzień 5 stycznia na godzinę 16,00 i 18,00 

projekcję filmu „Wzgórze nad jeziorem”.  Jest to film historyczny o naszym mieście. 

Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców Chełmży. Projekcja odbędzie się w Zespole 

Szkół im. Unii Europejskiej na ulicy Wyszyńskiego 7.  

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym podziękować Państwu za to co dzisiaj było na sali, za wyjątkową jednomyślność 

przy podejmowaniu uchwał. Również za rzeczową i burzliwą dyskusję na wspólnej komisji w 

dniu 7 grudnia b.r. Dyskusja na tej komisji przyczyniła się do tego, że dzisiaj mogliśmy się 

cieszyć jednomyślnością przy uchwalaniu budżetu. Życzę Państwu w 2018 roku wszystkiego 

najlepszego, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń tych małych i 

większych ale przede wszystkim życzę zdrowia i spokoju.  

 

Ad. pkt 19   

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  

 

 


