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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 2 sierpnia 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do  12,50. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 

rok – druk sesyjny nr 262. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 – druk sesyjny nr 263. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 – druk sesyjny nr 261. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych – druk sesyjny nr 259. 

7. Interpelacje. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 

9.  Wnioski i zapytania. 

10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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11.  Oświadczenia. 

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 12.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11, wstrz. 1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali za ( „za” 12).  

d)           Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 

za. 

 

Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 10.  

W dniu 26 lipca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystym otwarciu  i poświęceniu  

„dziennego Domu Pobytu w Domu Marii” dla osób niesamodzielnych oraz „Świetlicy na ul. 

Tumskiej – Uśmiech dziecka” a także oficjalną inaugurację projektu  „Usługi opiekuńcze  na 

terenie Parafii pw.Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży„ prowadzonego przez Parafię przy 

współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Miastem Chełmża.   

Na czym polega współpraca  miasta w tym projekcie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Projekt ten prowadzony jest właściwie przez  3 podmioty. Głównym , wiodącym jest Parafia 

pw.Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży. Partnerem, który jest pośrednikiem beneficjenta 

środków jest Fundacja ze Starachowic. Trzecim partnerem jest miasto. Nasz udział jest 

techniczny. Znacząco współuczestniczymy w naborze osób korzystających z tego 

przedsięwzięcia. Są to właściwie trzy przedsięwzięcia w jednym. To klasyczny dom 
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dziennego pobytu przede wszystkim dla seniorów lub osób chorych. W tej chwili z tego 

korzysta już  20 osób. Jest świetlica dla dzieci. W okresie letnim zapewne tych dzieci jest 

więcej. Obecnie jest ich 60-ro. Świetlica pracuje od rana do godziny 16.00. Oprócz tego są 

usługi opiekuńcze w domu dla osób niesamodzielnych, chorych, w podeszłym wieku. 

Opiekunek jest około 10. Przy czym ważne jest również to, iż nie dotyczy to tylko 

mieszkańców naszego miasta ale również gminy. Fakt, że odbywa się to na terenie parafii  w 

żaden sposób nie ogranicza uczestnictwa osób nie związanych z wiarą, parafią. Jest to otwarte 

dla każdego mieszkańca miasta i gminy.  To ogromne przedsięwzięcie, zrobione 

profesjonalnie. Tu wielki ukłon pod adresem księdza Proboszcza, bo jego wkład pracy jest 

ogromny. 

 

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. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 255 /18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033  
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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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 256 /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 5 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023  

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 257 /18 

w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na 

lata 2016-2023 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
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jak i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych  

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 258 /18 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

           Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 8   

            Odpowiedzi na interpelacje 

 

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

 

Ad. pkt 9   

           Wnioski i zapytania 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 
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1/ Moje pierwsze zapytanie dotyczy pomostu południowego. Trwają prace związane z 

impregnowaniem balustrady.  Z jakich one środków pochodzą ? To jest może pokłosie 

umowy gwarancyjnej ? Czy może z naszych środków ? Proszę o wyjaśnienie. 

2/ Na drodze wojewódzkiej – ulica Toruńska, trwa demontaż starych latarni oświetleniowych. 

Wstawiane są nowe.  W jakim to czasie będzie wykonane ?  

3/ Mam wniosek do ZWiK odnośnie zanieczyszczonych wpustów ulicznych po deszczach 

nawalnych, które niosą ze sobą różnego rodzaju odpady. Po opadnięciu wody  na kratkach 

wpustowych zostają różnego rodzaju zanieczyszczenia. U zbiegu ulicy Dąbrowskiego i 

Toruńskiej przy budynku ZGK zdarza się, że wpust jest zaklejony nawet tydzień czasu. 

Dosłownie nie widać kratek ściekowych. I wtedy przychodzą następne deszcze i woda nie 

schodzi. Zgłaszałem ten temat nawet osobiście w ZWiK ale to naprawdę  nie skutkuje.  To nie 

jest wielka rzecz, żeby przejechać się przez miasto dwa dni po deszczach i sprawdzić wpusty.  

Proszę o interwencję w tej sprawie. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Wnioskuję o przebudowę skrzyżowania Chełmińskie Przedmieście – 3-go Maja. Taki 

wniosek składał już kiedyś kolega radny Grzegorz Wojtalik. Niestety w tym temacie nic się 

nie zadziało. A uważam, że ten wniosek jest ważny. Dlatego postanowiłam go ponowić.  

Kierowcy jadący ulicą Chełmińskie Przedmieście od strony Skąpego, chcąc skręcić w ulicę 3-

go Maja, często objeżdżają zielony skwer, bo myślą, że to jest rondo. Inny przykład. 

Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Górnej  a kierujący się w stronę śródmieścia nie ustępują 

pierwszeństwa przejazdu tym, którzy  chcą skręcić z Chełmińskiego Przedmieścia w ulicę 3-

go Maja. Proszę Państwa radnych i Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na przygotowanie 

takiego pisma  do zarządcy dróg, czyli do starostwa oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

aby to niebezpieczne, a może i skomplikowane, nierównorzędne skrzyżowanie przebudować  

na rondo. Będzie to o wiele bezpieczniejsze, szczególnie dla osób przejeżdżających przez 

nasze miasto. Wiemy, że  w tym miejscu miało miejsce wiele kolizji. Myślę, że można by 

przygotować taki wniosek. Niebawem będą przygotowywane budżety. Być może, jeżeli teraz 

złożymy taki wniosek jako radni Rady Miejskiej to uda się wpisać ten temat do 

przyszłorocznego budżetu. 

   

Ad. pkt 10   

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Konserwacja pomostu. Są to normalne prace konserwatorskie  OSiT-u. 
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Wymiana oświetlenia. To rutynowe działanie naszej firmy, zajmującej się konserwacją 

oświetlenia. Robią to systemem ciągłym i nawet nie podają terminu zakończenia zadania. To 

nie jest inwestycja zlecona. To są bieżące roboty konserwacyjne, w których znajduje się 

również wymiana starych słupów oświetleniowych.  

Wpusty uliczne. Mam tu trochę inne zdanie. Zdarzają się sytuacje, o których wspomniał Pan 

radny. Wpusty przede wszystkim muszą być czyszczone permanentnie. Jest to pora roku 

kiedy niestety już schnie i spada. Mogę jedynie zwrócić uwagę, bo wodociągi zdają sobie 

sprawę, że pozostawienie tego w takim stanie to później jest pół nocy pracy, żeby sobie 

poradzić  w momencie deszczy nawalnych. 

Przebudowanie skrzyżowania. To nie jest do końca tak jak Pani mówi. Są znaki drogowe i to 

skrzyżowanie jest przejrzyste.  A to, że kierowcy potrafią tam robić cuda, to świadczy o 

nieznajomości przepisów ruchu drogowego.  Co do istoty wniosku, to ja się zgadzam. 

Dobrym rozwiązaniem byłoby tam rondo. Tylko za każdym razem, kiedy składamy taki 

wniosek odpisywano, że tam jest za mało miejsca na rondo. To by było na pewno najlepsze i 

najbezpieczniejsze rozwiązanie.  Oczywiście taki wniosek należy powielić i na pewno to 

zrobimy. Tym bardziej, że w tym miejscu krzyżują się dwie drogi wyższego stopnia 

organizacji. Tymi ulicami natężenie ruchu jest bardzo duże. Też kiedyś myślałem, że tam jest 

bardzo dużo kolizji. A kiedy składaliśmy jeden z pierwszych wniosków, to dokonano analizy 

i okazało się, że tych kolizji jest mało. Chociaż się przyznam, że według mnie na tym 

skrzyżowaniu ta kolizja jest bardziej prawdopodobna niż na innych skrzyżowaniach.   

  

Ad. pkt 11   

            Oświadczenia 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ! Podczas Dni Chełmży ukazały się 

24 widokówki o ciekawej patriotycznej grafice przybliżające nam wybitnych chełmżan.  

Uważam takie działanie jako ważne i niezbędne z punktu potrzeby kształtowania tożsamości 

naszej małej ojczyzny. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że to działanie ma 

charakter systematyczny i jest prowadzone nie tylko w związku z obchodami 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym miejscu muszę przypomnieć, że po 

kilkudziesięciu biogramach, różnych publikacjach biograficznych, filmach dokumentalnych o 

chełmżanach oraz różnych formach konkursów przypominających ważne wydarzenia z 

historii naszego miasta to ostatnie przy udziale Komendy Hufca ZHP Chełmża, Burmistrza 

Miasta Jerzego Czerwińskiego i Pana Marcina Seroczyńskiego potwierdza, że my 
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współcześni chełmżanie możemy być dumni z naszych przodków.  Inicjatorom, 

wykonawcom tych widokówek oraz odpowiedzialnym za kolportaż należą się słowa uznania 

za troskę o pamięć o naszych bohaterach.   

 

Ad. pkt 12   

          Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan radny wspomniał o Komendzie Hufca. Słowa uznania dla Pani Bogusi Obary, której to 

był pomysł.  

Mam temat, w którym nie chodzi o decyzyjność ale o informację. Mieliśmy przetarg na drogi 

i modernizację.  Był przetarg na ulicę Szewską i Strzelecką oraz na ulicę Frelichowskiego 

przy garażach. Ten przetarg się odbył. Na razie rynek jest taki, że brakuje asfaltu, brakuje 

wytwórni asfaltu, brakuje wykonawców.  I ofertę na te dwa zadania złożyła firma ze Świecia.  

Ta firma robiła nam ulicę P.Skargi.  W przypadku ulicy Szewskiej i Strzeleckiej kwota 

kosztorysowa to 600 tys. zł. , natomiast najlepsza oferta to 1.036.000,00 zł. To prawie o 100% 

więcej niż było zakładane a po drugie o 500 tys. zł więcej niż mamy w budżecie. Realizacja 

tego zadania w tym momencie jest niemożliwa.   Ten czas na pewno zacznie działać na 

korzyść samorządów. Czy to nastąpi już pod koniec roku, czy na wiosnę, trudno nam 

odpowiedzieć. Nie chcielibyśmy odkładać zadania i spróbujemy ten przetarg powtórzyć na 

przełomie września i października. Nie wiem jaki będzie rezultat ale na pewno spróbujemy. 

Drugim elementem tamtego przetargu była część ulicy Frelichowskiego, ta bardzo 

zdegradowana przy garażach. Kosztorys inwestorski był na 310 tys. zł a oferta na 440 tys. zł. 

czyli około 50% więcej. Znając obecny rynek i wiedząc jakie są ceny, koszty robocizny, brak 

rąk do pracy to myślę, że to jest dobra oferta. My te pieniądze w budżecie mamy.  Uważam, 

że nie należałoby tego tematu odkładać. Jeśli się okaże, bo ja tego dziś jeszcze nie wiem, że 

oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji i z warunków zamówienia, to 

taką umowę byśmy chcieli podpisać i to zadanie realizować. A tamto przesunąć w czasie jak 

najkrótszym.   

 

Ad. pkt 13   

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 
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Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 


