
1 

 

  P R O T O K Ó Ł  NR  XXX/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 22 marca 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do  14,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel                - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka           - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński       - Sekretarz Miasta 

 

Pan Józef Ramlau                - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 

kom. mgr Szymon Bartnik – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży 

 

Ponadto w sesji udział wzięły osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi, mieszkańcy 

miasta,  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. Wręczenie odznaczeń państwowych. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa miasta Chełmży za rok 2017. 

4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta Chełmży w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych – druk sesyjny nr 224. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w Chełmży 

-  druk sesyjny nr 225. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 – druk sesyjny nr 229. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania – druk sesyjny nr 226. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – druk ses. nr 228. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2018 roku – druk sesyjny nr 227. 

11. Interpelacje. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. 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 radny Janusz Kalinowski zaproponował włączenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę 

źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach 

programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną  poprawkę. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za jej  przyjęciem. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

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

omówiony w punkcie 11.  

 

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

 

 

Ad. pkt 2  

             Wręczenie odznaczeń państwowych 

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau dokonał wręczenia odznaczeń 

państwowych mieszkańcom miasta. Wręczenie odznaczeń zostało poprzedzone odczytaniem 

przez przewodniczącego obrad postanowienia Prezydenta RP z dnia 22 stycznia  2018r. o 

nadaniu odznaczeń. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Prezydent RP na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, odznaczył Złotym Medalem za 

Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  

wynikających z pracy zawodowej następujące osoby: 

Henryk Dejewski, 

Cecylia Gościniak, 

Maria Magdalena Grubecka, 

Silwana Jonatowska, 

Mirosława Romana Lechniak, 

Ewa Mądrzyńska, 

Renata Michalska, 

Maria Wilmanowicz, 

Henryk Jan Zatorski.  

 

 

Ad. pkt 3  

          Ocena stanu bezpieczeństwa miasta Chełmży za rok 2017 

 

Pan Szymon Bartnik – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży przedstawił 

prezentację dotyczącą działalności komisariatu Policji w Chełmży za rok 2017 rok. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Podał Pan czas reakcji na interwencję.  Wskaźniki może są zadowalające dla Pana ale dla 

wielu mieszkańców nie. Uważają, że czas oczekiwania na interwencję jest zbyt długi. Jak 

wygląda ten czas w przypadku całego powiatu, województwa i podobnych rejonów do 

naszego ?  

Co się kryje pod zagadnieniem prewencji w zakresie ruchu drogowego ? Jakie rodzaje  

działań prewencyjnych zostają podjęte, aby poprawić bezpieczeństwo naszego miasta ? Jakie 

zadania przydziela się służbie patrolowej w zakresie ruchu drogowego ? Kiedy patrol 

przygotowuje raport dla komendanta o przeprowadzonej służbie ? Czy w czasie służby, czy 

po jej zakończeniu ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Nasiliły się czyny karalne takie jak kradzieże i narkotyki, czy mógłby Pan bliżej określić 

jakiej rangi są to czyny ?  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pominę aspekt pieszych patroli, które są tylko teoretyczne. Chciałem zapytać o jedno z 

nowszych wykroczeń. Rozumiem, że nigdy wcześniej na terenie miasta i powiatu nie było 

przestępstw znęcania się nad zwierzętami ? Nikt tego nie zgłosił lub Policji nie udało się 

wykryć takich zjawisk.  

Ile było wystąpień dzielnicowego w zakresie złego parkowania w strefie zamieszkania przy 

ulicy Wyszyńskiego  ? Czy takowe notatki kiedykolwiek się pojawiły ? Czy ten problem jest 

znany komendantowi, bądź też dzielnicowemu ? Jakie działania zostały podjęte  w tej 

kwestii?   

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Ilu policjantów mniej więcej patroluje codziennie ulice Chełmży ? Chodzi mi o kontrole 

piesze i samochodowe. Czy to jest liczba stała, czy zmienia się w zależności od  dnia i 

zapotrzebowania ?  Na slajdach widzieliśmy, że są 74 etaty. Z czego część z nich to są 

dyżurni, policjanci pionu kryminalnego, policjanci, którzy wykonują swoje obowiązki na 

komendzie. Ilu policjantów jest przeznaczonych na obszar naszego miasta ?   

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wielokrotnie Komendantowi  Sobieckiemu zgłaszałem potrzebę patrolowania ulicy 

Toruńskiej w godzinach wczesnoporannych od godziny 5,30 do 6,30. Nie można w tych 

godzinach spokojnie przejść przez ulicę. Codziennie rano idę tamtędy do pracy i mam obawy, 

czy ktoś  mnie nie rozjedzie. Pan Komendant Sobiecki obiecał mi, że ten  temat poruszy na 
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spotkaniach z kadrą. Na pewno to zrobił ale ja takiego patrolu nie widzę. Bardzo proszę o 

poważne potraktowanie tego tematu.  

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Moja wypowiedź dotyczy uszkodzenia mienia. A dokładnie sytuacji jaka miała miejsce na 

Bulwarze, gdzie został uszkodzony trakt pieszy, poprzez wyrwanie kostek polbrukowych i 

wyrzucanie ich na lód. To miało miejsce  w pobliżu budynku Klubu Sportowego „Włókniarz” 

i bezpośrednio przy kamerze jaka jest zamontowana na słupie zaraz obok. Czy znany jest 

sprawca  tego wykroczenia ? Nie ukrywam, że Bulwar po rewitalizacji, po przebudowie jest 

dla nas szczególnie ważny. I wszelkie zniszczenia, dewastacje ławek, koszy, roślinności 

według nas powinny być wykryte. To dla nas bardzo ważne. Czy ktoś to monitoruje ? System 

monitoringu umieszczony jest bowiem w waszym budynku.  

Radny Janusz Kalinowski 

Poruszę  temat parkowania pojazdów w naszym mieście. Mamy w mieście system płatnych 

parkingów. Mamy wydzielone miejsca parkingowe. Niestety nie wszyscy się do tego stosują. 

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na ulicę Szewską. Odcinek ulicy od Hallera do bramy 

dawnego szpitala dziecięcego to jest do skrzyżowania z ulicą Strzelecką odcinek 

dwukierunkowy.  Natomiast parkowanie pojazdów po obu stronach ulicy, czasami już nawet 

w obrębie przejścia dla pieszych, powoduje znaczące utrudnienie dla kierujących. Na Rynku 

są wyznaczone miejsca parkingowe. Natomiast kierujący potrafią zatrzymywać się nawet na 

zakrętach. Blokują przejście pieszym chcącym się dostać w kierunku ulicy Tumskiej lub 

Kopernika. Te miejsca są pozajmowane. Dobrze jeżeli chodzi o osoby, które nie mają 

problemów z poruszaniem się ale jeśli ktoś jest dotknięty jakąś niepełnosprawnością, to 

występuje problem z przejściem. 

Zbulwersowała mnie sytuacja  z lutego b.r. podczas Jarmarku Św. Walentego. Dziwi mnie 

postawa zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej, że na dwóch miejscach wydzielonych i 

oznaczonych dla niepełnosprawnych ktoś postawił sobie stragan i handlował. Natomiast 

niepełnosprawni musieli korzystać z innych miejsc, żeby zaparkować i dostać się do kościoła.  

Na ulicy Kopernika ma miejsce parkowanie w bramie kościoła i na chodniku oddzielającym 

parking policyjny od bramy. To nie jest miejsce do parkowania. Jest tak blisko Policji, że 

powinna zainterweniować. Inaczej ten odcinek drogi zostanie  zniszczony. Proszę bardzo, 

żeby policjanci w czasie służby zwracali baczniejszą uwagę na te sprawy. Na ulicy 

Sikorskiego od strony Poczty idąc po stronie nieparzystej od nr 31 do ulicy Sądowej są 

zaparkowane pojazdy. Policjanci przechodzą, przejeżdżają  i nie ma reakcji. Jeżeli tej reakcji 



6 

 

nie będzie to ludzie utwierdzają się w przekonaniu, że takie parkowanie jest dozwolone. Jest 

tyle miejsc do zaparkowania, tylko trzeba je poszukać. Niestety samochodem do sklepu nie 

wjedziemy. Zróbmy wszystko, żeby  ciągi piesze były dla pieszych a nie dla pojazdów.  

Powinno to być realizowane w systemie ciągłym a nie jednodniowa akcja. Jeżeli będziemy to 

robić stale to mieszkańcy w końcu się przyzwyczają, że w tych miejscach, gdzie jest to 

zakazane nie wolno parkować.        

Pan Szymon Bartnik 

Jeżeli moja wiedza na to pozwoli, to odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Na te, na które 

nie będę mógł, to odpowiedzi udzielę na piśmie w trybie późniejszym.     

Jeśli chodzi o czas reakcji, to oczywiście dysponujemy takimi danymi. Na tę chwilę jednak 

nie jestem przygotowany jakie wskaźniki kształtują się w powiecie, województwie i 

komendzie miejskiej. Wydawało mi się, że dość jasno przedstawiłem, że nie do końca 

jesteśmy zadowoleni z tych wskaźników czasu reakcji. Nie osiągnęliśmy wskaźnika 

zakładanego przez Komendanta Miejskiego Policji. Głównej przyczyny dopatrywaliśmy się w 

braku funkcjonowania posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Średni czas był gorszy przez 

wydłużoną reakcję na terenie gminy Zławieś Wielka. Jeśli ta odpowiedź Pana nie 

satysfakcjonuje i będzie Pan chciał dane szczegółowe, to jestem w stanie w trybie 

późniejszym te dane przedstawić. 

Ruch drogowy. Służba patrolowa w Komisariacie Policji w Chełmży nie jest służbą wyłącznie 

ruchu drogowego. Oczywiście nasi funkcjonariusze uczestniczą  w szeregu rodzaju 

działaniach, jakie zmierzają do poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Są to jednak 

akcje cykliczne. Mogę wymienić  „Bezpieczny pieszy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Nietrzeźwy kierujący” oraz działania nastawione na noszenie odblasków. Jest szereg takich 

działań. Są one przekazywane do służby codziennej. To nie jest zadanie priorytetowe, jeżeli 

funkcjonariusz nie jest oddelegowany tylko do tej akcji. To jest jedno z zadań, które ma do 

zrealizowania w toku służby. Kierownictwo Komisariatu Policji w Chełmży widzi problem 

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Ten problem praktycznie dotyczy całej 

Polski. Ten rok zaczął się dla garnizonu toruńskiego bardzo tragicznie. W noc sylwestrową 

dwie osoby zginęły w Toruniu. Dostrzegamy ten problem. Wskazujemy potrzeby zmian w 

infrastrukturze drogowej.  

Raportowanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi o zdanie relacji z zakończonej służby. 

Patrol generalnie nie ma  obowiązku składania raportu. Ma obowiązek zdać relację 

przełożonemu na zakończenie służby, co się w danej służbie wydarzyło. Jeżeli jedno ze 
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zdarzeń wymaga sporządzenia jakiejś dokumentacji to dyżurny, bądź nadzorujący daną służbę 

decyduje czy ta dokumentacja jest składana natychmiast, czy może na koniec służby.  

Radny Franciszek Kuczka 

Jakie zadania przydziela się służbie patrolowej ? Co konkretnie mają robić, na konkretnych 

przykładach. Poprzedni komendanci zawsze to samo wymieniali a efektów w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego nie można było dostrzec. Działalność prewencyjna jest 

mało skuteczna.  

Pan Szymon Bartnik  

Konkretne zadanie, to mogę wskazać „wzmożona kontrola ruchu drogowego w rejonie ulicy 

3-go Maja, Trakt, Bydgoska, pod kątem trzeźwości kierujących, przewożonego bagażu, 

kontrola w rejonie przejść dla pieszych w okolicach szkół, patrol w rejonie ulicy Sikorskiego, 

Tumskiej pod kątem prawidłowości parkowania”. To są tego rodzaju zadania.  Są to zadania 

określone w czasie i w miejscu.    

Radny Franciszek Kuczka 

Wymienił Pan zadania ale o skuteczności Pan nie wspomniał. Mieszkańcy Chełmży 

obserwują jadący samochód z dwoma policjantami. Przejeżdża ulicą Sikorskiego, Rynek i 

Tumską. Wraca spokojnie. I mieszkańcy obserwują czy patrol patrzy co jest po stronie lewej i 

prawej, czy kierowcy właściwie parkują. Dochodzą do przekonania, że służbę patrolową nie 

interesuje co jest na ulicach, po prostu rozmawiają między sobą i nie zwracają uwagi na nic 

więcej. Wielokrotnie mówiliśmy tutaj jak  wygląda parkowanie w śródmieściu. Nie ma 

żadnego oddziaływania. Jeżeli samochód  jest zaparkowany na ulicy Szewskiej na chodniku, 

który ma mniejszą szerokość niż 1,5 metra i nie ma reakcji Policji. Tak nie jest przez dzień 

lub dwa ale przez cały rok. Nie słyszałem, żeby zareagował na to jakiś patrol i to 

spowodowało, że kierowcy nie parkują na chodniku. Co jeszcze ciekawego. Parkują w ten 

sposób, że część samochodu zachodzi na skrzyżowanie. Jedzie patrol i nie zwraca na to 

uwagi. Dlaczego tak się dzieje ?  

Pan Szymon Bartnik  

Jeżeli będzie Pan świadkiem takiego zdarzenia, proszę o telefon do mnie poprzez dyżurnego 

lub bezpośrednio na moją komórkę. Ja takich policjantów na pewno rozliczę. Nie wyobrażam 

sobie, żeby policjant nie reagował na wykroczenia. Bardzo proszę o zdecydowaną reakcję z 

Pana strony.  

Radny Franciszek Kuczka 

Interwencja na interwencję nie przyniesie skutku. Policjant musi wiedzieć co ma zrobić. Były 

przypadki, że samochód niewłaściwie parkował przy komisariacie. Walka o to trwała długo. 
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Chyba nie tak powinno być, że policjant działa tylko na interwencję.  Działalność 

prewencyjna jest tu najbardziej potrzebna.   

Pan Szymon Bartnik  

Policjanci pełniący służbę powinni reagować na wykroczenia, które mają miejsce w ich 

rejonie.  

Kradzieże i narkotyki. W mieście mają miejsce głównie kradzieże pospolite, uciążliwe dla 

społeczeństwa. Nie mogę wchodzić w szczegóły ale kradzieże dotyczyły różnych rzeczy, np. 

z posesji, kieszonkowe, na targowisku. Nie były to duże straty. Przestępstwa narkotykowe 

dotyczą ujawnienia środków narkotycznych, których posiadanie jest zabronione. Mieliśmy 

kilka spraw, gdzie ta ilość narkotyków była znaczna i kierowaliśmy wnioski o areszt.  

Strefa parkowania na ulicy Wyszyńskiego. Przyznam się, że pierwszy raz słyszę, iż tam jest 

jakiś problem. Zbadam ten problem poprzez rozmowę z dzielnicowym. Postaramy się go 

rozwiązać. 

Ilość policjantów. Różnie się to kształtuje. W mieście Chełmża do służby zewnętrznej 

kierowanych jest średnio na dobę  10 funkcjonariuszy wraz z dzielnicowymi. Nie mówię tutaj 

o służbie kryminalnej.  

Ulica Toruńska.  Rozmawiałem z Panem na ten temat. Policjanci na pewno są kierowani na tę 

ulicę. Potrafię sobie wyobrazić gdzie jest błąd i już znam jego rozwiązanie. Błąd jest w 

godzinie i w zadaniach policjantów, którzy w tych godzinach mają bardzo dużo innych zadań 

oraz w ilości tych policjantów. Zlecę dzielnicowemu, żeby przyjrzał się temu problemowi 

osobiście.  

Bulwar 1000-lecia. Słyszałem o tym zdarzeniu. Nie wiem jak się zakończyło. Ustalę to i 

przedstawię Pani informację w trybie późniejszym.  

Wykroczenia dotyczące parkowania pojazdów. Reagujemy na tyle na ile możemy. Zawsze 

można powiedzieć, powinno reagować się więcej. W 2017 roku poleciłem zorganizowanie  

kilkunastu akcji, działań  w zakresie parkowania wykonanych przez funkcjonariuszy służb 

oddziałów prewencji z Torunia, którzy do nas przyjeżdżają na służbę. Te służby kończyły się 

restryktywnie. Codziennie do pracy jeżdżę ulicą Sikorskiego. Zauważam pojazdy po prawej 

stronie ale w większości są to pojazdy zaopatrzenia. Byłem wielokrotnie świadkiem jak moi 

policjanci reagowali na niewłaściwe parkowanie. Średnio wystawiamy 10 funkcjonariuszy na 

całe miasto. Do tego trzeba doliczyć interwencje. Ten policjant gdzieś musi jechać, musi 

komuś pomóc, coś załatwić. To trudne do ogarnięcia. Proszę o sygnały ale nie na sesji rady. 

Niech to będzie telefon na przykład do dyżurnego, do mnie, do komendanta. Jesteśmy w  

stanie zareagować od razu. To co mówił Pan Kuczka, jeżeli policjant nie reaguje na 
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wykroczenia, to też proszę o sygnał. Wyciągnę konsekwencje wobec tego policjanta, bo jest 

to dla mnie karygodne i niewyobrażalne. Parkowanie pojazdów, bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym  na pewno leży nam na sercu. Jesteśmy i będziemy wspomagani przez Wydział 

Ruchu Drogowego. Była petycja mieszkańców z ulicy 3-go Maja dotycząca prędkości 

poruszających się pojazdów na tej ulicy. Otrzymała ona tak zwany bieg służbowy.   Muszą 

nas tutaj wspomóc policjanci ruchu drogowego chociażby dlatego, że zmieniły się przepisy i 

nie bardzo możemy  w tym zakresie działać. Ta pomoc na pewno będzie. Mamy zapewnienia   

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Komendant Sobiecki osobiście rozmawiał na ten 

temat z Komendantem Miejskim. Także myślę, że ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.  

Radny Franciszek Kuczka 

Mam propozycję, żeby chociaż raz  w miesiącu była akcja, która miałaby wyeliminować złe 

parkowanie. Akcja ta powinna objąć całe miasto o charakterze cyklicznym, żeby ludzie się 

przyzwyczaili, że ktoś czuwa nad bezpieczeństwem. Niektórzy tak parkują, że przejeżdżający 

kierowca ma kłopoty z przejazdem ze względu na wąskość ulicy, wjeżdża wtedy na chodnik i 

go niszczy. Mówi Pan o interwencjach mieszkańców. Taka interwencja była zrobiona przeze 

mnie a efekt był taki, że po dwóch godzinach samochody stały tak samo jak przed 

interwencją.  Nie było żadnej reakcji. Nie jestem za tym, żeby karać mandatami. Trzeba 

wyjaśniać, tłumaczyć, spowodować właściwe  parkowanie. Tylko cykliczna akcja spowoduje, 

że w pewnych rejonach miasta nastąpi poprawa, jeśli chodzi o parkowanie.      

Pan Szymon Bartnik 

To jest realne. Rozważę Pana propozycję. Myślę, że można ją przeprowadzić nawet częściej 

niż raz w miesiącu. Powiedział Pan, że nie jest zwolennikiem karania mandatami. Jeżeli nie 

wystarczą pouczenia, to trzeba wprowadzić jakieś rystrykcje.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Mam świadomość, że determinacji w Panu i w Pana zwierzchniku jest sporo. Podejrzewam, 

że problem jest w czynniku ludzkim, czyli w wykonywaniu waszych poleceń. Pan 

Mikołajczyk poruszył sprawę patrolu policyjnego na ulicy Toruńskiej. Patrol o godzinie 7,00 

nic nie daje. Nie ma o tej porze problemu i w notesie można to odnotować.  Problem z 

parkowaniem w strefie osiedla Frelichowskiego to godzina 8,00, 12,00 i 15,00. To są godziny 

dowozu i odbioru dzieci do szkoły Podstawowej nr 5. Jeżeli patrol będzie o godzinie 11,00 to  

nie stwierdzi problemu. A to utrudnia mieszkańcom korzystanie z parkingów itd.  Mam 

świadomość, że łatwiej przyjechać o 11,00 , bo wtedy nie ma tematu. Pan wydał polecenie, 

które zostało w jakiejś formule wykonane, natomiast ono nie rozwiązuje problemu.  

Proszę  jeszcze o odpowiedź na moje zapytanie dotyczące znęcania się nad zwierzętami.   
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Pan Szymon Bartnik 

Ma Pan rację. Problem trzeba zdiagnozować. Jeżeli będzie właściwie zdiagnozowany, to 

szybko go rozwiążemy. Odnośnie nieprawidłowego parkowania i innych wykroczeń, 

chciałbym Państwa zaprosić do korzystania z adresów mailowych poszczególnych 

dzielnicowych. Na te adresy można wysyłać wszelkiego rodzaju informacje o łamaniu 

przepisów ruchu drogowego, można zgłaszać różne problemy. Jeżeli dzielnicowy stwierdzi, 

że nie jest władny do rozwiązania konkretnego problemu, to przedstawi go przełożonemu. 

Bardzo zachęcam. 

Rozumiem, że odniósł się Pan do słynnej sprawy psa Fijo z tego roku. Prowadziliśmy 

wcześniej kilka takich spraw. Głośna sprawa  zakopania żywcem pieska w okolicach ulicy 

Polnej. O ile dobrze pamiętam zakończyła się ona wykryciem sprawcy. Inna sprawa to 

usiłowanie utopienia pieska na Bulwarze przy ulicy Sądowej. Też się zakończyła 

przedstawieniem zarzutów. Nie wiem jak zakończyły się te sprawy w sądzie.  

Radny Janusz Kalinowski 

Słyszał Pan wypowiedzi radnych. Takie są ich własne obserwacje oraz mieszkańców, którzy 

ze swoimi problemami przychodzą do nas. My te problemy przekazujemy Panu, żeby zostały 

wykorzystane w toku służby. Nie jestem zwolennikiem akcyjności. Bardziej interesowałaby 

mnie długofalowa, normalna, codzienna praca. Trudne będzie do zrealizowania 

skontrolowanie całego miasta, przy takim obłożeniu ilością policjantów o jakim Pan 

wspomniał.   Policjanci  w toku bieżącej służby widząc i mając  możliwość zareagowania  w 

szybki sposób, powinni to zrobić. Błyskawiczna akcja na zdarzenie nie po fakcie, 

bezpośrednio na miejscu daje większy skutek. Dlatego, bo pozostali kierujący widzą działania 

Policji. Dobrze byłoby częściej skorzystać z zapisów monitoringu. Dyżurny czasami ma taką 

możliwość, żeby zobaczyć jakąś trudną sytuację np. na Rynku i skierować w to miejsce 

patrol. To też będzie dobrze odebrane.  

Chcielibyśmy za Pana pośrednictwem podziękować wszystkim policjantom za trud i wysiłek 

włożony w zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom w minionym roku. Życzę, 

żeby ten rok nie był gorszy a może lepszy. Niech ta wasza codzienna praca da wam wiele 

radości a mieszkańcom spokoju i bezpieczeństwa.  

Pan Szymon Bartnik 

Bardzo dziękuję za te cenne uwagi. Oczywiście weźmiemy je sobie do serca.  Dziękuję za 

słowa podziękowania. W 2018 roku przed nami bardzo duże wyzwania. Nie jest tajemnicą, że 

w mieście Chełmża duży problem to pseudokibice.  Także wyzwań przed nami bardzo dużo. 
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Myślę, że poradzimy sobie z tym wszystkim. Dołożymy wszelkich starań, żeby 

bezpieczeństwo mieszkańców Chełmży było przynajmniej na dotychczasowym poziomie. 

 

Ad  pkt 4  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta Chełmży w okresie międzysesyjnym 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 3 

„Powołanie biegłego p. Macieja Niedostatkiewicza  - rzeczoznawcę budowlanego  o 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej do przeprowadzenia prac w zakresie : 

- zweryfikowania poprawności złożonych deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości 

w zakresie zakwalifikowania budowli, 

- sporządzenia opinii dotyczącej kwalifikacji obiektów, 

- dokonania wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie nieruchomości stanowiących 

własność Nordzucker Polska S.A., 

- oceny poprawności opodatkowania instalacji i urządzeń”. 

Proszę o rozszerzenie punktu. 

Pkt 4 

„Przygotowanie procedur przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów 

poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie 

gminy miasta Chełmży”. 

Czy ta kontrola to jest inicjatywa naszego urzędu ? Czy to są odgórne wytyczne ? 

Pkt 41 

„Zlecenie p. Kamilowi Maciejewskiemu z Golubia Dobrzynia wykonanie dokumentacji 

projektowej dla dwóch Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych w Chełmży przy ul. 

Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia. Zadanie realizowane będzie w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „ Otwarte Strefy Aktywności”. Za wykonanie przedmiotowej 

usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7.257,00 zł brutto wraz     z 

podatkiem VAT”.  

Proszę o sprecyzowanie punktu. W jakich to będzie odbywało się miejscach ? Co będą 

zawierały projekty ?  

Pkt 42 

„Podpisanie umowy z p. Eweliną Mućka z Grudziądza prowadzącą działalność pod firmą 

Biuro Wycen Nieruchomości na opracowanie operatów szacunkowych w 2018 roku do kwoty 

12.000,00 zł brutto”. 
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Wycena nieruchomości w podanej kwocie 12 tys. zł., jak to się przełoży na wycenę 

pojedynczego lokalu mieszkalnego ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Mam pytanie dotyczące szeregu punktów w sprawie wyboru różnych ofert fundacji, 

stowarzyszeń, które realizują zadania publiczne i dofinansowanie tych podmiotów. Czy były  

podmioty, którym takie dofinansowanie nie zostało przyznane ? Czy wszystkie otrzymały ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 

Powołanie Pana prof. Macieja Niedostatkiewicza,  dotyczy wciąż problemu podatku od 

nieruchomości i definicji budowla czy budynek i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej 

materii. Cały czas prowadzimy postępowanie 5 lat wstecz, a w naszym przypadku od roku 

2011 i jest to kwestia doprowadzenia do końca sprawy związanej z jednoznaczną opinia czy 

silos to budynek czy budowla. Zmiana biegłego spowodowana jest dwiema sytuacjami. Pan 

Niedostatkiewicz w tej materii ma spore osiągnięcia. Po drugie SKO zaleciło zmianę biegłego 

rzeczoznawcy. Nie potrafimy powiedzieć dlaczego. Musieliśmy podjąć takie działania.        

Ad. pkt 4 

Tu było raczej pytanie, z czego wynika fakt przygotowania takich procedur. Wynika z ogólnej 

sytuacji w kraju. Nie wynika z zarządzeń zewnętrznych. To nasze wewnętrzne działanie. Te 

procedury są po to, żebyśmy mogli w sytuacji skrajnej, kiedy już dojdzie do takiej sytuacji, że 

będziemy kontrolować i sprawdzać mając już pewne procedury skorzystać z laboratorium, 

które określi co rzeczywiście znalazło się w palenisku. Jest to kosztowne ale musieliśmy dać 

narzędzie Straży Miejskiej, którym to są właśnie te procedury.  

Ad. pkt 41 

To temat ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Sportu i możliwości dofinansowania pół 

na pół placów zabaw wraz ze strefą siłowni plenerowych.  Wzięliśmy pod uwagę dwa takie 

miejsca. Jedno to „Danonki”. Miejsce jest niezwykle atrakcyjne i jest uczęszczane. 

Gdybyśmy uzyskali dofinansowanie i tam taka strefa się pojawi, to myślę, że  mogłaby w 

sposób fantastyczny służyć naszym mieszkańcom. Drugie miejsce to ulica Głowackiego – 

Kościuszki. Tam jest inicjatywa budżetu obywatelskiego mieszkańców placu zabaw. Może 

uda się połączyć to przedsięwzięcie, bo oni mają 50 tys. zł w budżecie obywatelskim. To 

mógłby być udział. A druga połowa pozwoliłaby na wybudowanie takiej strefy otwartej dla 

mieszkańców.   Dla mnie to jest bardzo ważne, bo właściwie w tej części miasta niewiele jest 

miejsc rekreacyjnych a gęstość zamieszkania jest spora.  
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Punkty dotyczące ustawy o pożytku i wolontariacie i realizowaniu zadań własnych gminy 

przez organizacje pozarządowe. 

Na pewno był jeden wniosek, który rozpatrzono negatywnie. Jednym z powodów może być 

to, że nie wpisuje się w nasz program. Projekt był zewnętrzny ale to nie znaczy, że my tego 

nie dofinansowujemy.  Dofinansowujemy ale nie traktujemy w pierwszej kolejności. 

Nie pamiętam czy był drugi podmiot. To jest do sprawdzenia. Jeden był na pewno. 

Ad. pkt 42 

Nie odpowiem na to pytanie. Mamy określoną kwotę i w ramach tej kwoty realizowane są 

wyceny. To jest podyktowane wieloma okolicznościami. W zamówieniu wpisaliśmy 12 tys. 

zł. Staramy się utrzymać cenę i przewidujemy liczbę mieszkań.. Co roku to zadanie ofertowe 

się odbywa. 

Radny Grzegorz Wojtalik 

W nawiązaniu do dofinansowania  to wynosi ono 252 tys. zł. Natomiast dotacja na punkty 

profilaktyczne to 76 tys. zł. Racjonalnie wykorzystujemy środki a te zadania są bardzo ważne 

z punktu widzenia społecznego. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Gdybyśmy patrzyli na przestrzeni pewnego okresu czasu, to ta kwota w sposób znaczący 

uległa zmianie czyli wzrosła. W tym roku jest niewiele wyższa. My jeszcze mamy drugą turę 

na półrocze dla  podmiotów, które będą realizować zadania w  drugim półroczu.  

Kwota rośnie i to znacząco. Gdyby ją porównać 15 lat do tyłu to jest czterokrotnie wyższa. 

Mogę podać na przykładzie KS „Legia”. Dziś klub dochodzi do 100 tys. zł. A pamiętam, 

kiedy dostawał 24 tys. zł, z czego 8 tys. zł było na CHTW. To nie są aż tak odległe czasy. Pan 

radny mówi o tym dlatego, bo to są bardzo ważne wydatki. Potrzeby w tym zakresie są 

ogromne. To jest dla naszych młodych pokoleń.    

 

Ad. pkt 5  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 221 /18 
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w sprawie okręgów wyborczych 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w 

Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 222 /18 

w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 223 /18 

w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na 

lata 2016-2023 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  
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          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 224 /18 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 225 /18 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  
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            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2018 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XXX/ 226 /18 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2018 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 11 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy 

Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, 

współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu.  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Dobrze, że wchodzimy w ten projekt. Chociaż tak naprawdę tylko 15 rodzin będzie mogło 

skorzystać z tego projektu w tym roku. Myślę, że jest tak jak Pan Burmistrz powiedział, że to 

jest dopiero zwiastun . Wszyscy oddychamy tym powietrzem, wiemy jakie ono jest. Wiele 

miast w Polsce boryka się z tym problemem. Wszyscy będziemy czekać na dalsze decyzje, bo 

rząd widzi, że ten problem jest ważny i kluczowy dla wszystkich Polaków. Unia już nas 

nawet napiętnowała za jakość powietrza w naszych miastach. Także myślę, że te 15 rodzin, 

które skorzysta w tym roku to tylko taki zwiastun i będzie to realizowane na większą skalę, i 

uda się zdecydowanie, radykalnie poprawić jakość powietrza w Chełmży. 

Radna Krystyna Myszkowska 
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Chciałabym się zwrócić do osób zainteresowanych tym projektem. Jest dosyć krótki okres 

czasu do składania wniosków. To będzie od 29 marca do 19 kwietnia b.r. w godzinach pracy 

Urzędu. Wnioski można pobrać z pokoju nr 2.  Wszelkich informacji, pomocy w wypełnianiu 

wniosków na pewno urzędnicy udzielą. Po terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

  

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 XXX/ 227 /18 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła 

zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu 

priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 13  

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 14  

            Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Jaki jest los nieruchomości przy zbiegu ulicy Wodnej i Sikorskiego ? Ja rozumiem, że to 

nieruchomość prywatna. Wiele lat minęło. Nic tam się nie dzieje. Nie przynosi to nam chluby. 

Miasto pięknieje nam coraz bardziej  a tam są niesamowite chaszcze. Takich nieruchomości 

mamy więcej. Chociażby kamienica p. Abramka. Wiele w niej jest do zrobienia.  
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Proszę o jakąś informację na moje zapytanie. Jeżeli nie dzisiaj to na piśmie, jak będziecie 

kontaktować się z właścicielem. 

 

Ad. pkt 15  

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

     Pan Jerzy Czerwiński 

Nie możemy wystąpić z pismem, bo to nieruchomość prywatna. Zmienił się jej właściciel. Ma 

określone zamiary inwestycyjne ale szczegółów nie znam.  Mam nadzieję, że coś dobrego się 

wydarzy. Dobrym sygnałem jest zmiana właściciela, który ma określony cel. Natomiast na ile 

uda mu się ten cel zrealizować, to już jest jego prywatna sprawa.  Nic więcej wiedzieć nie 

będziemy, dopóki nie będą podjęte konkretne działania proceduralne.   

 

Ad. pkt 16  

            Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono. 

 

Ad. pkt 17  

           Komunikaty 

     Pan Jerzy Czerwiński 

Korzystając z obecności telewizji i biorąc pod uwagę fakt, że spotykamy się właściwie na 

kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi, chciałbym naszym mieszkańcom i Państwu złożyć 

najlepsze  życzenia z okazji zbliżających się świąt. Dużo zdrowia, ciepła rodzinnego, samych 

dobrych wydarzeń. Jak to się mówi „z wiosną budzi się życie” a więc, żeby to życie spełniało 

to wszystko co sobie założymy.    

 

Ad. pkt 18 

              Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  


