
1 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIII/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do  13,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka           - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński       - Sekretarz Miasta 

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

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży – druk 

sesyjny nr 239 

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  

Chełmży za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Chełmży  za rok 2017, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2017, 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

e) głosowanie nad projektem uchwały. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży – druk sesyjny nr 240 
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a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2017 rok, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017 rok, 

c)  dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

d)  głosowanie nad projektem uchwały. 

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

rok – druk sesyjny nr 249. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 – druk sesyjny nr 248. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Chełmży – druk sesyjny nr 237. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica” – druk sesyjny nr 238. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego 15 – druk sesyjny nr 241. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 242. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020 – druk sesyjny nr 244. 

13. Interpelacje. 

14.  Odpowiedzi na interpelacje. 

15.  Wnioski i zapytania. 

16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17.  Oświadczenia. 

18.  Komunikaty. 

19.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski  i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan 
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ustawowy 15 radnych obecnych było 14.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 14 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c)       

Pan Jerzy Czerwiński  

Chciałbym wprowadzić do porządku obrad następujące projekty uchwał : 

-  zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018;  

Mamy program profilaktyki alkoholowej. Mamy różnice zdań czy powinny tam być zapisane 

wydatki co do kwoty, a więc harmonogram wydatków. Akurat w naszym mieście z pieniędzy 

jakie uzyskujemy za zezwolenia alkoholowe, dzieje się sporo. Blisko 85 tys. zł wydawaliśmy 

na umowę z Caritasem na prowadzenie świetlicy. Ta świetlica już nie funkcjonuje. Po drugie 

nie możemy płacić z pieniędzy pochodzących z opłat za alkohol za izbę wytrzeźwień. Po 

prostu Izba Wytrzeźwień nie prowadzi profilaktyki alkoholowej. W związku z tym, że mamy 

te pieniądze to możemy wzbogacić działalność punktów, w których jest profilaktyka. Chcemy 

kwotę 30 tys. zł przenieść na dotację do tych punktów. Czy ona będzie udzielona ja nie wiem. 

Chcemy pozostawić sobie swobodę działania. A i tak prawdopodobnie pieniądze z zezwoleń 

przejdą na przyszły rok. Wszystko wskazuje na to, że nie jesteśmy w stanie tego wydać, bo 

jest  przez ustawę bardzo precyzyjnie określony cel, który może być za te pieniądze 

realizowany.    

- w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w 

Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży;  

To konsekwencja zmian w budżecie, które wcześniej ustaliliśmy. Zwiększyliśmy wartość 

kwoty przeznaczonej na zabytki z 30 tys. zł na 60 tys. zł. Zaś ta uchwała daje delegację do 

podpisania umowy z beneficjentem czyli z parafią na remont konkatedry. 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Chełmża do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w 

aglomeracjach. Ten projekt uchwały ma charakter czysto formalny. Daje nam delegację do 

podpisania umowy na program operacyjny na zadanie kanalizacyjne na pensjonatach, na ulicy 

Kościuszki, osiedle Górna i odcinek przy Sikorskiego. To formalna uchwała, konieczna w tej 

chwili, która daje możliwość podpisania umowy na 25 mln zł z dotacją unijną 13,4 mln zł w 

ramach POiŚ. 
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Wymienione  projekty uchwał mają charakter porządkowy.  

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 14).  Projekty zostaną wprowadzone do porządku w punktach 13,14,15. 

Przyjęty porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  

Chełmży za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Chełmży  za rok 2017, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2017, 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

e) głosowanie nad projektem uchwały. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży  

a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2017 rok, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017 rok, 

c)  dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

d)  głosowanie nad projektem uchwały. 

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

rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Chełmży. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica” . 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego 15. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

14. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 

Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w 

Chełmży. 

15. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Chełmża do realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3 

Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach. 

16. Interpelacje. 

17.  Odpowiedzi na interpelacje. 

18.  Wnioski i zapytania. 

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20.  Oświadczenia. 

21.  Komunikaty. 

22.  Zamknięcie sesji. 

 

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

 

Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta Chełmży w okresie międzysesyjnym 
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Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 6  

Wprowadzenie w Urzędzie Miasta Chełmży polityki ochrony danych osobowych. 

Różne są głosy na temat RODO. Jak to wyglądało w urzędzie ? Czy przeszło sprawnie ? Ile 

osób zostało przeszkolonych i kto szkolił ? 

Pkt 9 

Podpisanie umowy z firmą Faber Consulting Sp. Z o.o. w Toruniu na opracowanie Studium 

Wykonalności dla projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” stanowiącego 

przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  na lata 2014-2020. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 4 

czerwca br. Za wykonanie przedmiotowej usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 9.900,00 zł netto plus 23 % podatek VAT tj. łącznie 12.177,00 zł. 

Czy studium to ocena jak jest obecnie i co można wykonać, żeby potem ewentualnie złożyć 

projekt ? Co jeszcze kryje się pod tym pojęciem ?  

Radny Marek Joop 

Pkt 9 i 10 

Coś więcej o inkubatorze. Jakie są losy, kiedy może powstać ?  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 13 

Podpisanie umowy z firmą ASKLEPIOS Małgorzata Jania ze Szczecina na zakup   i dostawę 

zestawów higienicznych oraz dystrybutorów za łączną kwotę 2.767,50 zł. brutto wraz z 

podatkiem VAT. 

Ile kupiono nowych dystrybutorów i jaka będzie ich lokalizacja ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 3 

Podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. długoterminowej pożyczki  w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w wysokości 

391.800,00 zł 

Czy w przypadku realizacji  inwestycji wymienionych w tym punkcie, będziemy mieć 100% 

zwodociągowania miasta Chełmży ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 
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Właściwie to możemy powiedzieć, że my dziś mamy 100% zawodociągowania  miasta. To 

wcale nie znaczy, że wszyscy mają wodę. Są budynki, które się budują. Na ogół dzieje się to 

tak, że budują się w terenach, które jeszcze rok temu były terenami uprawnymi. Kiedy 

budynek jest  w stanie surowym  staramy się doprowadzić wodę. I co roku takich zadań 

mamy 3-4. Czasami jest to 20 metrów a innym razem 300 metrów. Jeżeli wykonamy zadania 

zaplanowane na ten rok, to skala potrzeb w tej materii będzie zamknięta. Jest jeszcze 

niedokończona sprawa jednego z ogrodów działkowych. W tym ogrodzie trochę dziwne jest 

zawodociągowanie, bo wodę można brać latem a zimą jest już gorzej. Możemy mówić, że na 

tyle na ile jest zapotrzebowanie na dodatkowe odcinki sieci wodociągowej to je realizujemy.    

Ad. pkt 6 

Jak cała Polska borykamy się z RODO. U nas pracownik, który jest odpowiedzialny za 

ochronę danych osobowych Pan Mirosław Rostkowski był przeszkolony w bardzo wielu 

formach szkoleniowych organizowanych przez Marszałka Województwa i służby Wojewody. 

Pan Rostkowski przeprowadził szkolenie z wszystkimi pracownikami urzędu. Zdajemy sobie 

sprawę z odpowiedzialności jakie RODO niesie. Jesteśmy na takim etapie jak każdy, że 

pewnych rzeczy się uczymy, inne wdrażamy. Staramy się zrobić wszystko, żeby nie doszło do 

sytuacji, która mogłaby w jakiś sposób naruszyć ustawę. 

Ad. pkt 9 

Wiąże się to z pytaniem radnego o inkubator. Z inkubatorem  znaleźliśmy się w sytuacji dla 

nas niespodziewanej. Jest to obiekt starostwa. Planowaliśmy wspólnie w projekcie 

partnerskim z tego obiektu po małym szpitalu poprzez adaptację budowlaną uruchomić 

inkubator przedsiębiorczości, wspierając to zadanie środkami z PROW-u. To jest w ramach 

LGD i jest to jedyna droga, gdzie my możemy mieć dostęp do programów  obszarów 

wiejskich. Tam mamy chyba alokację w kwocie 1,4 mln zł. Okazało się, że wszystko co 

zrobiliśmy do tej pory to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i rozwianie 

bardzo wielu wątpliwości w Urzędzie Marszałkowskim na temat możliwości finansowanie 

inkubatora, funkcjonowania  inkubatora miękkiego, bo to jest inkubator klasycznie biurowy. 

Zbliżaliśmy się do hasła konkurs i aplikacja.  Starostwo było coraz mniej przekonane co do 

realizacji tego zadania i przekształcenia tego obiektu w inkubator. Podjęliśmy szybką decyzję 

i złożyliśmy propozycję starostwu czyli darowizna tego obiektu na rzecz miasta i realizacja 

inkubatora samodzielnie jako gmina miasto Chełmża. Oczywiście w oparciu o środki, o 

których wspomniałem. Czas nas przymusił do szybkich działań. A więc zleciliśmy 

przygotowanie projektu konkursowego, który trzeba było złożyć do 4 czerwca i studium 

wykonalności, czyli dokumentu, który mówi o opłacalności inwestycji, o wskaźnikach,  o 
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skuteczności samego przedsięwzięcia. Taki pakiet dokumentów został złożony. Została 

podjęta uchwała Rady Powiatu o przekazaniu w formie darowizny gminie Miasto Chełmża 

dwóch działek gruntowych i obiektu, który na nich się znajduje.  Trudno powiedzieć, czy na 

ten rok  przewidywane są jakieś działania. Właściwie wszystko zależy od tego w jakim czasie 

zostanie rozstrzygnięty konkurs w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli będzie rozstrzygnięty w 

tym roku, to być może wyłonimy wykonawcę i przystąpimy do realizacji zadania. Studium 

wykonalności to dokument, który jest przy każdym projekcie, tym bardziej przy projekcie 

unijnym. To dokument, który uzasadnia od początku do końca słuszność podjętej decyzji co 

do realizacji konkretnej inwestycji.  

Ad. pkt 13 

W ramach tej kwoty zakupiliśmy przede wszystkim pakiety do uzupełnienia i dwa 

dystrybutory. To nie jest jeszcze ostateczna decyzja ale mają iść w miejsce  dwóch 

uszkodzonych. Rozumiem, że Pana pytanie idzie w kierunku zamontowania dystrybutorów na 

osiedlu. Na osiedlu to powinniśmy my to wykonać ale i również tym tematem mogłaby zająć 

się spółdzielnia. Jeżeli kupimy następne dystrybutory to nie widzę przeszkody, żeby ten temat 

tak załatwić.          

 

 

Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

 

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  

Chełmży za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży; 

 

Pan Jerzy Czerwiński dokonał prezentacji sprawozdania, które stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Sprawozdanie finansowe jest integralną częścią całego sprawozdania. I ono w formie 

opisowej mówi o aktywach i pasywach gminy. A więc o całym majątku jaki posiadamy. 

Swoją wypowiedź sprowadzę do podsumowania roku 2017. Zawsze do 30 czerwca musi 

odbyć się sesja absolutoryjna. Zawsze tak prowokacyjnie mówię, że to nie jest absolutorium 

burmistrza ale dla tych wszystkich, którzy podejmują decyzje i sprawiają, że mieszkańcom 

żyje się lepiej.  Rok 2017 byłe relatywnie dobrym rokiem. Chociaż nie był to rok, który 

moglibyśmy określić jako najintensywniejszy jeżeli chodzi o inwestycje. Gro tych inwestycji 
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nie było realizowanych ze środków unijnych. Były takie działania ale były to zadania miękkie 

a więc bardziej skupiające się na pomocy społecznej, zapobiegające wykluczeniu 

społecznemu. Natomiast zadania inwestycyjne wprost, to były zadania wykonywane z 

budżetu miasta. Jeżeli zważymy na to, że  doszliśmy do wskaźnika budżetowego około 7%, to 

i tak jest to dobra sytuacja. To na co nas stać biorąc pod uwagę nasze dochody bez wsparcia 

zewnętrznego to 3-4%. To był rok, w którym dochody były zaplanowane na poziomie 

58.265.713,68, a zrealizowane na poziomie 59.371.458,96, co stanowi 101,90% planu. 

Wydatki na plan 58.265.713,68 zrealizowano 56.043.880,99, co stanowi 96,19% planu. Rok 

2017  zamknął się nadwyżką w kwocie 3.327.577,07. W roku sprawozdawczym Miasto nie 

zaciągnęło kredytu ani pożyczki, a z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i 

pożyczek spłaciliśmy 1.159.787,47, co stanowi 1,95% zrealizowanych dochodów ogółem. 

Blisko  43 % to dochody własne. W tym są wpływy z podatku PIT i CIT – 13,20% dochodów 

ogółem 7.839.844,13. W roku 2016 mieliśmy podatek na poziomie 7,1 mln zł a CIT na 

poziomie 441 tys. zł. Inwestycje w Cukrowni mają duży wpływ na podatek CIT. Dochód w 

tym roku większy o ponad 300 tys. zł od roku ubiegłego strukturalnie wygląda nieco inaczej. 

PIT był większy  500 tys. zł w tym roku, natomiast CIT był o połowę mniejszy. W sumie jest 

to podatek większy ale jeśli zauważymy, że PIT był większy o 500 tys. zł, to tak naprawdę 

jedna miesięczna rata dochodu z PIT-u. 500 tys. zł to średni, dobry przychód z PIT-u w 

warunkach naszego miasta. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto – 14,36% 

dochodów ogółem 8.890.832,15 a dochody majątkowe – 3,41% dochodów ogółem 

2.022.610,58. Główna wartość dochodów majątkowych to jest to co mamy z ewentualnych 

dotacji unijnych i ze sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości to w tym przypadku 

chodzi o grunt na ul. Ks. P. Skargi.  

Patrząc na strukturę wydatków, to dominuje pomoc społeczna i wynosi  

22.506.355,89. W tym są wszystkie świadczenia łącznie z wychowawczym, alimentacyjnym, 

rodzinnym itd. To szerokie pojęcie. I  w tym roku wydano na to o 1,5 mln zł więcej niż rok 

temu. Oświata w tym roku kosztowała nas   12.970.697,44. To kwota o 700 tys. zł mniejsza 

niż  w roku ubiegłym. Nakłada na to się wiele rzeczy. Zakres inwestycyjny mógł być 

mniejszy, bo mówiąc o oświacie mówimy o wszystkim. Nie dzieje się tak, żeby w sposób 

znaczący rosła subwencja i jak gdyby odciążała  nasz udział w utrzymaniu oświaty w ogóle. 

Jeżeli chodzi o administrację publiczną jest to kwota 5.246.561,45. Ona jest większa o około 

800 tys. zł. Przybywa nam zadań i administracji. Wystarczy spojrzeć w MOPS-ie ile zadań 

jest do obsłużenia. Co prawda my otrzymujemy w określonej części zwrot środków na 

przykład za obsługę świadczenie wychowawczego ale to nie wyklucza kosztów jakie się 
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pojawiają. Prowadzimy surową oszczędność w polityce kadrowej ale prawdopodobnie 

będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, bo nawał i koncentracja zadań, szczególnie unijnych 

powoduje, że momentami nie ma kim pracować. O dobrze przygotowane i wyspecjalizowane 

kadry jest niezwykle trudno.  

Gospodarka komunalna to 4.358.239,82. Kultura fizyczna – 3.153.957,64 czyli wszystko to 

co się mieści pod OSiT-em. Tu jest wzrost na kwotę około 600 tys. zł i wynika on z tego, że 

przybywa bazy i tym samym kosztów. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 

1.505.719,99. Transport i łączność – 2.107.378,75. Ta kwota jest duża z racji realizacji 

inwestycji na ul. P. Skargi i osiedla pisarskiego.  

Inwestycje, które były kontynuowane w roku 2017 są o wartości 2.762.668,34. Są to 

następujące inwestycje : 

1. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków 

jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, 

Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz  

z modernizacją sieci wodociągowej – 1.394.773,20, 

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego 

"Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży – 69.500,00, 

3. Remont i modernizacja wieży ciśnień – 6.989,50, 

4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 

– 18.216,31, 

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Chełmży – 116.606,65, 

6. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz 

przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927  

w Chełmży – 867.319,49, 

7. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający 

KS ,,Włókniarz" w Chełmży – 289.263,19; 

Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę 938.183,08 między innymi na następujące 

zadania: 

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa 

drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z.o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych – 

49.652,00, 
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2. Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz 

częściowej wymianie nawierzchni chodników – 481.783,44, 

3. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia 

dostępności miejsc przedszkolnych – 43.093,00, 

4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego – 67.863,82, 

5. Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa – 

91.725,82, 

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej  

o długości około 70 mb – 30.520,00, 

7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki 

(przedłużenie o około 10,00 mb) – 3.500,00, 

8. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry 

(przedłużenie o około 85,00 mb) – 17.804,00, 

9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej  

o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej 

długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie 

Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej – 15.000,00, 

10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej 

(przedłużenie o około 70,00 mb) – 16.435,00, 

11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i drodze 

wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście 

do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 

170,00 mb – 43.966,00, 

12. Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20) – 

3.000,00, 

13. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta 

Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 56.620,00; 

14. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 17.220,00, 

Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy inkubatorze przedsiębiorczości. Chociaż poruszono 

już ten temat. Mamy świadomość tego, że nie jest to łatwe zadanie. Sprawa powodzenia tego 

zadania w jakiś sposób jest ściśle określona przez rynek pracy. Jeżeli mówimy o inkubatorze, 

to mówimy o tworzeniu nowych firm, o samodzielnej działalności gospodarczej. Jesteśmy 

świadomi, że sprawa bezrobocia jest zadaniem własnym powiatu. Rozwój gospodarczy 

miasta,  aktywizacja społeczeństwa do samodzielnej działalności gospodarczej jest zadaniem 
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każdego samorządu. Dlatego podjęliśmy decyzję, że przejmiemy ten budynek i zadanie 

będziemy realizowali sami. Prowadziłem rozmowy z Urzędem Pracy. W tym roku ilość 

dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej zmalała o 50%, bo wskaźnik bezrobocia jest 

o wiele mniejszy. To liczba około 860 osób. Pamiętam czasy, kiedy bezrobotnych było 2,5 

tys. zł. Zakładam, że mimo niskiej stopy bezrobocia przypływ młodych ludzi do gospodarki, 

zapotrzebowanie na samodzielne funkcjonowanie pozwoli nam te kilkanaście pomieszczeń 

biurowych zagospodarować. Po drugie jakby się udało to wyremontować tak jak sobie 

założyliśmy w programie funkcjonalno-użytkowym, a gdyby ten obiekt nawet się nie 

sprawdził jako inkubator, to na pewno może służyć bardzo dobrze miastu, zarówno 

administracji publicznej, organizacjom pozarządowym i wielu innym instytucjom, na które 

wciąż jest zapotrzebowanie. Myślę, że uda nam się wzbogacić majątek miasta o obiekt, który 

będzie dobrze służył mieszkańcom. 

          Dziś co prawda wskaźnik zadłużenia wylicza się w inny sposób ale wciąż dla 

porównania, dla właściwego widzenia sytuacji zadłużenia posługujemy się starymi 

wskaźnikami. A więc 60% dopuszczalnym to jest całkowite zadłużenie do dochodów gminy. 

On  w tej chwili u nas jest na poziomie 11,9%. Pamiętam znacząco ponad 30%. Nie jesteśmy 

gminą, które może sobie pozwolić na 59%, bo nie wyszlibyśmy z takiego zadłużenia. Biorę 

pod uwagę poziom dochodów. Są gminy, które zacisną pasa na rok i są w stanie z tego wyjść, 

bo mają zupełnie inne dochody. Drugi wskaźnik mówiący o zobowiązaniach rocznych w 

stosunku do dochodów dopuszczalne jest 15%. My mamy 2,6 %. Ktoś może się zastanowić 

dlaczego o tym mówię. Chcę pokazać, że mamy od początku do końca zdolność kredytową, 

że jesteśmy właściwie w sytuacji gdzie nie powinno być instytucji finansowej, która nie 

wspomoże naszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Mamy też ocenę samodzielnej jednostki 

ratingowej, która plasuje nas w dobrej grupie nielicznych w Polsce, którzy tymi finansami 

zarządzają w sposób prawidłowy. Nie jest tajemnicą, że realizując pierwszą turę budżetu 

unijnego to zadłużenie w gminie było znaczące, zresztą je widać w mieście. Całe było 

przeznaczone na inwestycje. Poziom długu na koniec roku 2017 to kwota około 7 mln zł. 

gdybyśmy mogli zbilansować wszystkie zobowiązania, co nie jest możliwe, to tego długu by 

nie było. My też mamy pewne zobowiązania w wodociągach i wspólnotach mieszkaniowych 

ale faktycznie bylibyśmy w sposób znaczący na plus a nie na minus.  

 Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 5,30%, tj. z kwoty 

56.382.297,74 do kwoty 59.371.458,96 (o kwotę 2.989.161,22), a wydatkowanie środków 

zwiększyło się o 10,50%, tj. z kwoty 50.718.894,15 do kwoty 56.043.880,99 (o kwotę 

5.324.986,84). Zaplanowane na 2017 roku dochody zostały wykonane w 101,90%.  
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Wśród zadań unijnych jest jeszcze mnóstwo zadań o charakterze inwestycyjnym. Nie są 

cechowane dużymi kwotami, bo wiążą się z opracowaniem dokumentacji, co jest sytuacją 

wyjściową na rok 2018. Mówiąc, że jest to rok dobry chcę powiedzieć, że jest to bardzo dobry 

rok na to co nas czeka. To co nas czeka niesie ogromne niebezpieczeństwo rynku. Ponieważ 

mamy już 2 zadania, gdzie ogłaszaliśmy przetargi i nie było zainteresowania. Mamy 

realizowane zadania takie jak na wieży ciśnień, do którego dopiero w 3 przetargu ktoś 

podszedł. Mamy informację o tym, że dostaliśmy środki na Otwarte Strefy Aktywności, czyli 

place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi. Rozglądamy się na rynku. Nie chcę 

widzieć tego w ciemnych barwach ale jestem pełen obaw. Mając dobry rok 2017 założyliśmy 

sobie, że w tym roku wykonamy bardzo wiele zadań inwestycyjnych, na które są środki, 

natomiast mamy obawy o wykonawstwo. Dotyczy to dróg, terenu zielonego na skrzyżowaniu 

ulic Sikorskiego-Mickiewicza, terenów rekreacji, również placu zabaw na Frelichowskiego 

(to właściwie rozbudowa terenu). Wszyscy czekamy jak ta sytuacja się zluzuje. Dwie rzeczy 

się zadziały. Dzieją się ogromne inwestycje z realizacji kolejnego budżetu unijnego.  A z 

drugiej strony jest rynek pracy. Chcemy, żeby ten rok nie był gorszy od roku 2017.       

 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Chełmży  za rok 2017; 

 

Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.  

 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2017; 

 

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 13/S/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmża 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Miasta. Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 
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Radny Franciszek Kuczka 

Pozwolę sobie do tych dwóch pozytywnych ocen realizacji budżetu za rok 2017 komisji 

rewizyjnej i RIO, dorzucić jeszcze jedną ocenę ale przedstawioną w inny sposób, bardziej 

ogólny. Może na początek przeczytam fragment pisma jakie zostało skierowane do 

Burmistrza Miasta Chełmża przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego. 

„Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że Chełmża – gmina miejska 

uzyskała bardzo wysoką ocenę  pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w 

przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 

zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą  od uzyskanej przez Państwo. Jest to 

dowodem, iż w  sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie państwo środkami 

publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach 

samorządowych…” 

Sądzę, że ten ostatni fragment jak gdyby potwierdza to co zostało zawarte w opinii komisji 

rewizyjnej, jak też  ocenie wykonania budżetu przez RIO. Z takiej oceny możemy być nie 

tylko zadowoleni ale dumni, ponieważ wypełniliśmy swój mandat. Inwestycje realizowane 

przez burmistrza za naszą akceptacją, były realizowane w sposób  właściwy. Zaciągnięte 

kredyty były racjonalne,  mogliśmy je spłacać. Prowadzona polityka finansowa prowadzona 

przez Burmistrza Miasta zapewnia spłacalność kredytów już zaciąganych i tych, które jeszcze 

mogą być zaciągnięte. To pismo, które jest skromne w objętości, mówi bardzo dużo. Mówi o 

tym, że Chełmża jest samorządem realizującym swoje zadania w sposób właściwy a może 

nawet przykładny.    

Radna Krystyna Myszkowska 

Nasze miasto bardzo dużo korzysta z pożyczek z WFOŚiGW. W latach ubiegłych 

obowiązywała zasada, że jeżeli pożyczkę się zaciąga to przy regularnej spłacie 30% zostaje 

umorzone. Pod warunkiem jednak, że tak uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze 

inwestycje.  Czy nadal ta zasada obowiązuje ? 

Pani Krystyna Lulka 

Tak. Nadal obowiązuje. Pierwotnie było to umorzenie 35%, 30% , 25%  a na rok bieżący jest 

20%.     

Pan Jerzy Czerwiński 

Istotne jest to, że na dzień zawarcia umowy pożyczkowej  nie ma ustalenia wysokości stopy 

procentowej, która może być umorzona. To zależy od zarządu funduszu w momencie 

składania wniosku o umorzenie.  
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e) głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

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

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za głosowało 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

 

 

Uchwała nr XXXIII/238/18 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu   za 2017 rok oraz 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

    Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

          Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży 

 

     Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży omówił informację o stanie mienia 

komunalnego gminy miasta Chełmży. 

 

Ad. pkt 5  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta   Chełmży  

 

a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2017 rok, 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Janusz Mikołajczyk odczytał wniosek komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2017 rok. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 
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b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017 rok, 

 

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 13/Kr/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r.  w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Sądzę, że w wystarczający sposób Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pracę burmistrza 

w poprzednim roku i też pośrednio w latach poprzednich. W świetle tej oceny uważam, że 

rada powinna udzielić burmistrzowi absolutorium za rok 2017.  

Radny Janusz Kalinowski 

Również uważam wniosek za uzasadniony. Tym bardziej, że radni już udzielili pośrednio 

Panu Burmistrzowi absolutorium na ostatniej sesji w grudniu 2017 roku przy okazji uchwały 

czyszczącej. Jak wszyscy wiemy budżet został uchwalony w grudniu 2016 roku, na 7 sesjach 

był zmieniany i wszyscy radni głosując za przyjęciem zmian w budżecie udzielali w pewnym 

sensie absolutorium. Powinna to być formalność ale tej formalności musimy dopełnić.  

 

d) głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

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

Protokół z głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za głosowało 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr XXXIII/ 239 /18 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Janusz Kalinowski 

Proszę przyjąć od wszystkich radnych najserdeczniejsze podziękowania za przygotowanie 

tego budżetu na 2017 rok i jego zrealizowanie, w takim stopniu  jak zostało to przedstawione. 

A te skromne kwiaty proszę przyjąć jako wyraz naszej wdzięczności. 

 

Ad. pkt 6  

             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. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 240 /18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 241 /18 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2018-2033 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 

2 w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Szanuję decyzję społeczności szkolnej o zmianie nazwy. Jak najbardziej zasługuje na to. 

Jednakże w  tym miejscu chciałbym wyrazić protest  przeciwko ustawie dekomunizacyjnej, 

która  zmusiła nas do tego  a spowodowała, że pozbywamy się patrona czyli I Armii Wojska 

Polskiego. Armii, która wyzwalała nasz kraj. Jej winą było, że szli ze wschodu a nie z 

zachodu. Te tysiące Polaków, którzy bardzo często wydobyli się z łagrów i walczyli w I 

Armii Wojska Polskiego zasłużyli na nasz szacunek i pamięć. Dlatego postanowiłem się 

wstrzymać od głosowania w tej sprawie. Oczywiście zaznacza, że szanuję nową nazwę. Mam 

nadzieję, że w tej nazwie także będą mieścili się żołnierze Polacy, którzy zginęli na  froncie 

wschodnim. 

Radna Danuta Zdrojewska 

Właściwie to są słowa skierowane do społeczności uczniowskiej, nauczycieli, Rady 

Rodziców, pani dyrektor. Właśnie ze względu na szacunek dla tych osób zagłosuję „za”. 

Natomiast czułabym się bardzo niekomfortowo, gdybym została utożsamiana z osobą, która 

nie ceni tego co się wydarzyło podczas II wojny światowej. A mogę to mówić z czystym 

sumieniem, bo jestem wnuczką żołnierza polskiego, który został wciągnięty do niewoli 

radzieckiej  i dzięki swojemu sprytowi i odwadze stamtąd uciekł. Nie mam ani ideologicznie i  

ani emocjonalnie żadnego powiązania z stroną wschodnią. Każdy z nas doskonale wie jak 

wyglądało formowanie wojska polskiego.  Tak jak wspomniał radny Jopp,  w tym  wojsku 
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byli ludzie z łagrów. Nie znam tego tylko z  filmu  „ Czterej pancerni i pies” ale z literatury i 

innych źródeł. Mam głęboki szacunek dla tych młodych i starszych żołnierzy, którzy walczyli 

i ginęli oraz wierzyli  w to, że będą żyli w wolnej ojczyźnie. Zagłosuję za projektem uchwały 

ale musiałam to wytłumaczyć, żebym mogła się czuć komfortowo.   

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 242 /18 

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 – „Aktywna tablica”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 243 /18 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego 15 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 244 /18 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 245 /18 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 12  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 

Uchwała nr XXXIII/ 246 /18 

w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasta Chełmży na 

lata 2014-2020 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 247 /18 

zmieniającego uchwałę  w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 14 

            Rozpatrzenie projektu w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy 

Świętej w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 248 /18 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w 

Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15  

           Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Chełmża do 

realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, 

działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/ 249 /18 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Chełmża do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona 
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Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa 

w aglomeracjach 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16  

           Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 

Ad. pkt 17   

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 18   

            Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 

Nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza, dotyczącej przyznaniu nam dotacji na 

planowane inwestycje, m.in. place zabaw i siłownie plenerowe, chciałam zadać pytanie. W 

związku z złą sytuacją na rynku  w zakresie pozyskiwania firm budowlanych, w przypadku 

nie wyłonienia wykonawcy na te inwestycje, czy  dotacja zostanie przeniesiona na 2019 rok ?   

Radny Marek Jopp 

Rozpoczęła się budowa inwestycji na ulicy ks. P. Skargi. Czy wiadomo jak będzie wyglądał 

nowy obiekt ? Czy jakieś szczegóły są w tej sprawie znane ? 

 

Ad. pkt 19   

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Dotacja powinna być rozliczona do końca stycznia 2019 roku. Żadnej innej wiedzy nie 

mam. Będziemy starali się to zrealizować. Taki niepokój jest jak Pani mówi. Jeżeli będziemy  

mieli problem z wykonawcą, to będzie to na pewno problem powszechny.  

2/ Nie wiem jak będzie wyglądał budynek. Mam tylko wiedzę, że powinien być zrealizowany 

do grudnia b.r. Inwestor pojawił się tylko na chwilę. Na pewno dokumentacja jest do wglądu. 
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Po drugie budynek będzie typowy dla tej sieci handlowej. 

 

Ad. pkt 20   

           Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono. 

 

Ad. pkt 21   

             Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nawiązując do głosu radnej Zdrojewskiej i radnego Joppa, chciałbym powiedzieć, że 

społeczność szkolna  SP nr 2 bardzo roztropnie podchodziła do zmiany nazwy szkoły, 

Uwzględniając to, żeby uhonorować tych, którzy do tej pory byli honorowani. Stąd ta 

propozycja jest pojemna.  

Chciałem bardzo gorąco zaprosić na 23 czerwca b.r. na rajd rowerowy. Autor rajdu to Pan 

Franciszek Kuczka. Od wielu lat przygotowuje bardzo ciekawe  atrakcje. Rajd jest o tyle inny 

w  tym roku ponieważ odbywa się pod hasłem 100-lecia odzyskania niepodległości.  Te 

elementy się pojawią.  

Przed nami okres wakacyjny, urlopowy. Chcielibyśmy tak zrobić, żeby lipiec był wolny od 

sesji. Gdyby się wydarzyło coś co powinno wejść w lipcu, a wiedzielibyśmy wcześniej, to 

nawet w trybie szybkim zwołalibyśmy sesję w czerwcu, żeby nie burzyć porządku lipcowego. 

Jednym z tematów, który na pewno nas czeka to program rewitalizacji. Temat wraca do nas 

jak bumerang. Chcemy to wykonać inną techniką.  Chcemy tez poprosić o prolongatę. Ten 

program w terminie wypadłby nam w połowie lipca. Jeśli będziemy gotowi na koniec 

czerwca, to zaproponujemy termin na koniec czerwca. Sprawę uważam całkowicie za 

otwartą. 

 

Ad. pkt 22   

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 
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Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 
 


