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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 17 maja 2018 roku  

w godzinach od 14,00 do  14,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka           - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński       - Sekretarz Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli : radca prawny Urzędu Miasta,  przedstawiciel MF STUDIO. 

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 

rok – druk sesyjny nr 246. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 – druk sesyjny nr 247. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – druk 

sesyjny nr 245. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 

mieście Chełmży w 2018 roku – druk sesyjny nr 243. 

7. Interpelacje. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Oświadczenia. 
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12. Komunikaty. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski  i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan 

ustawowy 15 radnych obecnych było 14.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 14).  

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

 

Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta Chełmży w okresie międzysesyjnym 

 

Nie zgłoszono zapytań, dotyczących informacji z pracy Burmistrza Miasta Chełmży. 
 

 

Ad. pkt 3  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2018 rok  

 

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

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie  w/w 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 XXXII/ 234 /18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033  

 

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 XXXII/ 235 /18 

zmieniająca uchwałę uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2018-2033 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie  w/w 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 XXXII/ 236 /18 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk w mieście 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 XXXII/ 237 /18 

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2018 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

             Interpelacje 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Od dłuższego czasu w ulicy Kościuszki, na wysokości przychodni, w pasie jezdni 

prowadzone są roboty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jak długo jeszcze to potrwa ? 

Czym są spowodowane i czy można je przyspieszyć ? Mieszkańcy skarżą się na utrudnienia.  

 

Ad. pkt 8  

             Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie powiem, jak długo te prace będą trwały. Przyczyną jest zapadnięcie się kanału 

sanitarnego. Temat ten się powtarza. Oczywiście sprawdzę, jakie są szanse na udrożnienie i 

zakończenie roboty. To jest potwierdzenie na to, że ulica Kościuszki jest cała do remontu, 

jeżeli chodzi o kanał sanitarny. Pojawi się tam kanał deszczowy i wymiana wody. Odrobina 
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cierpliwości i będziemy mieli nową ulicę, z  nowymi mediami. Nawierzchnia będzie 

odtworzona w całym pasie jezdni. 

Ad. pkt 9  

             Wnioski i zapytania 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Minął okres składania wniosków na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Były 

sygnały, że wniosków będzie więcej niż 15. Czy tak faktycznie było ? Czy była konieczność 

przeprowadzenia losowania ? Jakie są rozstrzygnięcia w tej sprawie ? 

2/ Mieszkańcy osiedla Kościuszki i Głowackiego zauważyli, że bardzo duże pojazdy, nawet  

tiry,  wjeżdżają w nowo wybudowaną drogę przy ulicy Konopnickiej. Jak staniemy na ulicy 

Głowackiego  to zauważymy, że z lewej strony cały róg tej nowej drogi został wgnieciony, 

uszkodzone są kostki polbrukowe. Czy coś wiadomo, w jakim okresie można to naprawić ?  

Zbulwersowanie ludzi jest ogromne. 

Radny Marek Jopp 

1/ Już jakiś czas funkcjonuje płatna strefa parkowania z parkometrami.  Czy dotarły do Pana 

Burmistrza informacje jak funkcjonuje ? Czy sprawdza się, czy są może jakieś uwagi ?  

Wiadomo zawsze najtrudniej jest, gdy coś nowego się wprowadza.  

2/  Przy kościele Świętego Mikołaja powstała gustowna tablica. Czy to było sfinansowane  z 

środków miejskich ? Czy kolejne tego typu tablice informacyjne będą powstawały w naszym 

mieście ? 

Radna Małgorzata Polikowska  

Chciałabym ponownie odnieść się do budynków Polskich Kolei Państwowych, a konkretnie 

naszego dworca. Wulgarne napisy na budynku głównym i zrujnowane budynki poboczne nie 

są dobrą wizytówką naszego miasta. Dworzec jest nieczynny.  Budynki przyległe 

wykorzystywane są jako noclegownia.  Czy były prowadzone rozmowy z właścicielem tychże 

budynków w tej sprawie ? Proszę o skontaktowanie się z PKP w sprawie dalszych planów 

wobec budynków znajdujących się na terenie naszego miasta. 

 

Ad. pkt 10  

             Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 
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To pierwszy sygnał o uszkodzeniu drogi na osiedlu pisarskim. Oczywiście będziemy 

dochodzić kto to robi. Problem polega na tym, że te samochody ciężarowe nie wjeżdżają do 

żadnej instytucji, nie wjeżdżają z powodu komunikacji miejskiej, tylko do kogoś albo ktoś, 

kto mieszka na tym osiedlu. Potem mówimy, że mieszkańcy osiedla są zbulwersowani. 

Normalnie, gdyby nie najeżdżali na krawężnik to ta droga ma przewidziane takie  obciążenie, 

że ten samochód tam może wjechać, jeżeli oczywiście nie przekracza przewidzianych norm 

nacisku na oś. Będziemy próbowali dojść do tego kto to zrobił. Jeżeli nie dojdziemy, a nie 

będzie można tego wyegzekwować w ramach gwarancji, to będziemy musieli to zrobić na 

własny koszt.  

Ekopiec. Wniosków rzeczywiście jest więcej niż 15. Nie odpowiem czy będzie losowanie. 

Jesteśmy na etapie weryfikacji czy wnioski spełniają warunki. Jeśli się okaże, że tak i ta lista 

będzie powyżej 15 to na pewno odbędzie się losowanie. 

Strefa płatnego parkowania. Docieramy się. Ona nie jest żadnym wyjątkowym wydarzeniem. 

We wszystkich sąsiadujących miastach już funkcjonuje. Ta sama firma obsługuje Toruń, 

Świecie, Chełmno. Parkometry funkcjonują prawidłowo. Mamy coraz mniej uwag. Chociaż 

nie ukrywam, że będą drobne korekty w oznakowaniu poziomym. Staramy się wychodzić na 

przeciwko temu co mieszkańcy oczekują. Chociaż czasami te oczekiwania są 

nierozwiązywalne ale tam gdzie można to staramy się korygować. Na Rynku Bednarskim 

zrezygnujemy z pasów wyznaczających stanowisko. Natężenie parkowania nieco zmalało. 

Jest łatwiej znaleźć miejsce parkowania. Podobnie na Sikorskiego. Nie ma wyznaczonych 

stanowisk. Drobna korekta oznakowania będzie na ulicy Chełmińskiej i przy Poczcie. 

Absolutnie ogranicza możliwość manewru osoby niepełnosprawnej. Są już pewne ustalenia i 

myślę, że przyszłym tygodniu  temat ten powinien się zacząć. Uczymy się rozliczeń miedzy 

nami a operatorem. Możemy szacować około 20% wzrost obrotów w strefie. Chcemy 

włączyć do strefy płatnego parkowania na podobnych zasadach parking na ulicy Łaziennej i 

po zakończeniu trwałości projektu parking na ulicy Sądowej.  Większych problemów nie ma. 

Pewne rzeczy docieramy. Chcemy poddać analizie godzinę, która stała się problemem. 

Pamiętacie Państwo niewielką różnicę między godziną i pół godziny. Jeżeli nie będzie uwag 

w tym zakresie i rzeczywiście okaże się, że pół godziny stało się nieopłacalne, to dla higieny 

tę godzinę trzeba będzie w jakiś sposób skorygować. 

Obie tablice sfinansowało miasto. Jedna tablica stoi przy konkatedrze a druga przy kościele 

Świętego Mikołaja. Tablice są w ramach znakowania miejsc, które stanowią zabytki miasta 

Chełmża. Następna tablica będzie na pewno ustawiona przy wieży ciśnień. One są bardzo 

estetycznie zrobione, trzyjęzyczne. 
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PKP. To szerokie działanie. Wszystko co Pani mówi jest prawdą, oprócz jednej rzeczy. Kolej 

jest odporna na wszelkiego rodzaju wnioski i uwagi.  Kierowaliśmy pisma do PKP. 

Wysyłamy w to miejsce dosyć regularnie Policję. Poproszę o ponowienie wniosku. Może uda 

się wywołać spotkanie. Dworzec stanowi problem. Ktoś inny odpowiada za transport i ktoś 

inny za obiekty. Z tego co wiem, kolej na bardzo korzystnych warunkach sprzedaje 

mieszkania w budynkach kolejowych. To jest polityka pozbywania się nieruchomości, tych 

które są zbędne dla funkcjonowania kolei.  

 

Ad. pkt 11  

              Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono. 

 

 

Ad. pkt 12  

              Komunikaty 

 

Radna Danuta Zdrojewska 

W imieniu Chełmżyńskiego Stowarzyszenia „Jak ni jak jo” oraz Chełmżyńskiego Ośrodka 

Kultury chciałabym zaprosić wszystkie obecne tu osoby oraz mieszkańców Chełmży na 

koncert z okazji Dnia Mamy. Koncert nazywa się „ Nie ma jak u mamy” i odbędzie się 25 

maja b.r. o godzinie 18,00  w CHOK. Występować będą lokalne wokalistki, wokaliści i 

instrumentaliści. 

Serdecznie zapraszam. 

 

Ad. pkt 13  

              Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  


