
1 
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 9 sierpnia 2018 roku  

w godzinach od 9,00 do  9,40. 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 wziął radca prawny Urzędu Miasta. 

 

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

     a) stwierdzenie quorum, 

     b) wybór sekretarza obrad, 

     c) przyjęcie porządku obrad, 

     d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

rok – druk sesyjny nr 264  . 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2034    – druk sesyjny nr 265. 

4.Interpelacje.  

     5.Odpowiedzi na interpelacje. 

     6.Wnioski i zapytania. 

     7.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

     8.Oświadczenia. 

     9.Komunikaty. 

10.Zamknięcie sesji. 
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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 11  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 8 wstrz. 1 wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

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

głosowali „za”.  

d)         Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 2 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2018 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

Radny Franciszek Kuczka 

Przedstawiony przez Panią Skarbnik projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 

2018 rok uważam za  niezbędny do realizacji pewnych inwestycji, zarówno tych poważnych, 

jak remont części ulicy Frelichowskiego, jak i tych drobnych. Dlatego uważam, że rada 

powinna przyjąć przedstawiony projekt uchwały. 

Radny Jakub Ingram   

Mam pytanie dotyczące dofinansowania do samochodu dla Policji. Czy dobrze zrozumiałem, 

że to chodzi o przesunięcie środków ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To techniczna zmiana. Stroną umowy miała być Miejska Komenda Policji a jest Komenda 

Wojewódzka.  A samo zadanie i sposób realizacji, czyli to, że jesteśmy udziałowcem jest 

dokładnie takie jak było.    

Radna Małgorzata Polikowska 

Przetarg na remont ulicy Frelichowskiego zostanie ogłoszony ? 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Nie. Ostatnio mówiłem o tym. Przetarg był ogłoszony dwoma etapami. Czyli ulica Szewska, 

Strzelecka oraz Frelichowskiego na odcinku przy garażach. Szewska i Strzelecka wyszła 

prawie 100% więcej niż kosztorys – ponad 1 mln zł. A my mieliśmy na to połowę mniej. 

Właściwie nawet gdybyśmy chcieli zapłacić tak drogo, to nie mielibyśmy środków w 

budżecie. Natomiast wartość kosztorysowa remontu  ulicy Frelichowskiego wyniosła około 

50% więcej. Sądząc z pewnej oceny na rynku jest to dobra cena. Mamy czas do 13 sierpnia na 

podpisanie umowy. A nie możemy jej podpisać, bo był załącznik do umowy na realizację, że 

część płacimy  w tym roku i część w styczniu. Musiało się to pojawić w WPF-ce. 

Teoretycznie powiedziałbym tak. Gdybyśmy nie realizowali Szewskiej i Strzeleckiej, to 

moglibyśmy przesunąć środki i zapłacić za remont Frelichowskiego w tym roku. Jednak 

umowy i tak byśmy nie mogli podpisać, bo  umowa mówi o płatności w tym i przyszłym 

roku. Remontu ulicy Frelichowskiego nie  było w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Dlatego ona nie pojawia się w zmianach budżetu ale tylko w WPF-ce. Przetarg na 

Frelichowskiego zostanie rozstrzygnięty.     

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/ 259 /18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2034 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/ 260 /18 

zmieniająca uchwałę uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2018-2034 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

            Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt  5 

               Odpowiedzi na interpelacje 

      

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

 

Ad. pkt 6  

          Wnioski i zapytania 

      

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Inwestycja na Frelichowskiego. Jaki będzie termin jej rozpoczęcia i zakończenia ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Rozpoczęcie to dzień podpisania umowy. Zakończenie to 30 października b.r. Gdyby było 

inaczej, to ktoś Pana o tym poinformuje. 

Radny Franciszek Kuczka 

Mamy dość trudny problem związany z dofinansowaniem zakupu samochodu dla Policji. 

Rada Miejska na przestrzeni od 1990 do 2017 roku zawsze wspierała działania Policji w 

zakresie doposażenia w samochody, dofinansowanie do remontów, monitoring, jak również 

przekazała środki na paliwo i materiały biurowe. Mieszkańcy Chełmży zawsze z pewną 

rezerwą odnoszą się do działań Policji  w zakresie ciszy nocnej na terenie Bulwaru i 

śródmieścia. Wnioskuję, żeby po wyborach dokonać rozliczenia Policji w tym zakresie i 



5 
 

zawrzeć umowę z nimi, że będziemy ich owszem wspierać ale chcemy od Policji konkretnych 

działań. 

 

Radny Jakub Ingram 

Przez całą kadencję mamy zastrzeżenia do pracy Policji. Ciągle coś nie pasuje, nie gra we 

współpracy a mimo to nadal im pomagamy. Warto zaprosić Pana Komendanta Komisariatu 

na spotkanie lub  posiedzenie komisji i porozmawiać na temat zasad naszej współpracy. 

Często jest tak, że z naszymi postulatami i prośbami odbijamy się jak od ściany.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Inwestycja Przedszkole Miejskie. Jaki jest stan wykonania tejże inwestycji ? Zbliża się termin  

i mieszkańcy są tym zainteresowani. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Oświetlenie wieży kościelnej. Mieszkańcy zwracają uwagę na sposób oświetlenia wieży. W 

chwili obecnej remontowany jest dach i to budzi zainteresowanie.  Są dyskusje na temat 

oświetlenia wieży, że jest ono niedostateczne, brzydko eksponuje kościół. Mieszkaniec 

Chełmży Pan Radek Jasiniecki powiedział, że zająłby się bieżącym utrzymaniem oświetlenia 

w czynie społecznym. Chodzi o drobne sprawy, do  których nie potrzeba  wiedzy 

specjalistycznej, jak na przykład wymiana żarówek.  Gdyby to było możliwe, to on ofiaruje 

swoją pomoc.  

Radny Janusz Kalinowski 

Owszem wspomagamy Policję ale przede wszystkim wspomagamy naszych mieszkańców. To 

oni będą beneficjentami tego grantu z naszej strony. Dzięki temu Policja będzie mogła 

szybciej dojechać. Bolączką jest  kwestia indywidualnego podejścia policjantów do 

realizowanych zadań.  Na ten temat musimy podyskutować również z Komendantem 

Miejskim. 

 

Ad. pkt 7 

                Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

     Pan Jerzy Czerwiński 

Podjęliście Państwo w grudniu uchwałę budżetową. To poszło dalej i Policja założyła, że 

środki na kupno samochodu będą pochodziły również z naszego miasta. Pan Kuczka mówi o 

pewnym bilansie. Zapewne taki bilans by się przydał. Policja z mocy ustawy o Policji, z mocy 

systemu prawa ma swoje obowiązki. Jeśli jest zgłoszenie, to powinny być interwencje. Dzieje 

się wiele złych rzeczy, o których mówimy. Wracam na chwilę do spotkań. Takie spotkanie się 
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odbyło. Możemy wywołać takie spotkanie, nawet z Komendantem Wojewódzkim. Chociaż 

powiem szczerze, że Komendant Miejski nas nie potraktował tak jak trzeba. Nie miał wtedy 

dla nas czasu. Możemy do tego wrócić. Ja jestem „za”. Pamiętam bardzo burzliwe sesje z 

udziałem komendantów. Pamiętam pana Gralaka. Zresztą to co wywołał Pan przewodniczący, 

mówię o spotkaniu z Policją, to taki właśnie miał być cel. Zjawił się tylko zastępca naszego 

komisariatu. Jest kwestia do przemyślenia z kim chcemy rozmawiać. Mają nadzór. Radny 

Ingram powiedział słusznie, że odbijamy się o ścianę. Wołajmy więc następnych, którzy ich 

nadzorują. Ja się zgadzam, bo uwag jest bardzo dużo. Mogę podać przykład z wczoraj. Wciąż 

jest problem z parkowaniem. A wczoraj Policja dała mandat za to, że ktoś stanął przed 

Bankiem Spółdzielczym. Mimo, że tam jest kwestia natury formalnej. Tym, którzy przywożą 

pieniądze w torbach, czyli nie liczą pieniędzy, tylko oddają  torbę w okienku, dla mnie to jak 

przywiezienie towaru do sklepu. Postawiliśmy tabliczkę „dostawa towaru” pod znakiem 

zakazu zatrzymywania się i postoju. Trzeba to policjantom tłumaczyć. Dla mnie w przypadku 

banku towarem są pieniądze. I nie chodzi o klienta, który idzie do banku i stoi pół godziny 

przy kasie.  Mamy ileś osób, którzy prowadzą działalność gospodarczą hurtową i te pieniądze 

przywożą do banku. Ja im się nie dziwię, że nie chcą iść z torbą 200 metrów. Gdybyście 

Państwo wiedzieli ile ja się wczoraj natłumaczyłem, żeby to się w miarę rozeszło po kościach. 

To są rzeczy, o których warto mówić. Jest to może przeze mnie trochę naginanie prawa ale 

żyjemy w określonym społeczeństwie i czasem moglibyśmy się wzajemnie rozumieć. Tutaj 

zgadzam się z tym co panowie mówicie, tylko to nie ja uchwaliłem dotację do samochodu dla 

Policji. Ja ją muszę wykonać. 

Radny Jakub Ingram 

Tak jak Pan przewodniczący powiedział, robimy to przede wszystkim dla mieszkańców. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. Zgadzam się z tym. Ja nie czynię wyrzutów. Tak to wygląda. Podjęliśmy decyzję i 

informacja poszła dalej. Mamy wątpliwości, o których i Pan wspomniał. Powinniśmy być 

bardziej stanowczy i inaczej reagować przy kolejnym wniosku.  

Radny Jakub Ingram 

Na temat przydzielania dotacji rozmawialiśmy bardzo burzliwie. Były głosy zróżnicowane w 

tej kwestii.  

Pan Jerzy Czerwiński 

To rada podejmuje uchwałę i została ona podjęta. Kiedy  przychodzi do mnie komendant 

Policji  to zawsze mówię jasno, że o tym zdecyduje rada. Jeżeli przyszłaby Straż Pożarna to 

mówię „dobrze, będę prosił”. Tak też bywa. To im już nie. Mówię, że rada zdecyduje, że nie 
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wiem czy ta pomoc będzie udzielona. Między innymi z tych powodów, o których Państwo 

mówicie. 

Oświetlenie wieży. Hasło, że ktoś to zrobi to fajne hasło ale to tak się nie odbywa. Tak się nie 

da. A po drugie ten Pan  nie jest w stanie pomóc. Lampy oświetleniowe trzeba  co jakiś czas 

regulować. To wymaga nakładów. Potrzebne są podnośniki, wysięgniki i ten Pan tego nie  

zrobi. Żarówki kosztują duże pieniądze. Wieża została wykonana przez profesjonalistów pod 

nadzorem konserwatora zabytków. Generalnie nie spotykam się z krytyką, która spowoduje 

żebyśmy jako rada mieli wszcząć na nowo procedurę oświetlenia wieży. To nie kosztuje 10 zł 

ale ponad 100 tys. zł. Obsługą pod względem żarówek zajmuje się firma Energa Oświetlenie, 

która ma to normalnie w umowie i też tak się dzieje. Ostatnio ze względu na remonty jakie są 

prowadzone przy Domu Dziennego Pobytu na terenie Parafii, jedna z lamp oświetlająca wieżę 

była nieczynna, a właściwie świeciła w niebo. Teraz została przesunięta i dopiero zostanie 

wyregulowana. Przy tak odpowiedzialnym zadaniu musimy poruszać się po ścieżce 

profesjonalnej.  A po drugie to się odbywa pod nadzorem konserwatora. Nie mamy tutaj 

swobody.  

Radna Krystyna Myszkowska     

Mieszkaniec Chełmży mówił, że może wymieniać żarówki. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wyobrażam sobie tego. Część żarówek jest na takiej wysokości, że potrzebny jest 

wysięgnik. A koszt takiego wysięgnika to 150-200 zł na godzinę. Przestawiona lampa, o 

której wspomniałem, jest wyższa niż uliczna. Ponadto obowiązują nas określone procedury. 

Nie możemy podpisać z Panem Kowalskim umowy tak po prostu, bo tak chcemy. Gdybyśmy 

nawet chcieli, żeby ten Pan to robił, to  musielibyśmy określić wartość, tryb zamówienia, 

potem dopiero rozpocząć to zamówienie i podpisać umowę. Dopiero wówczas by było 

bezpiecznie i dobrze. A do tego proszę uwzględnić nadzór konserwatora. Jeżeli ktoś ma 

wyobrażenie, że wieża to musi być purpura, to nie o to chodziło. Ja też patrzę  i chciałbym 

widzieć więcej ale ja się nie znam i szanuję to co przygotowała Pani, która oświetlała 

kościoły w Gdańsku i   Toruniu. Na pewno był problem z jedną lampą.  Przyjrzymy się temu. 

Lampy były bardzo precyzyjnie ustawiane. Nie odnoszę się do propozycji tego mieszkańca. 

Szanuję fakt, że ktoś tak podchodzi do tego ale pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. 

Lampy są wpięte w oświetlenie uliczne i za prąd my płacimy w ramach oświetlenia ulicznego 

i w ramach konserwacji Energa Oświetlenie Sopot.  

Przedszkole Miejskie. Termin wykonania zadania upłynął 17 lipca. Mówi się o terminie 20 

sierpnia. To nie jest tylko problem zakończenia technicznego ale chodzi o uzyskanie 
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pozwoleń na użytkowanie. Czasem to trwa długo. Wchodzą w grę co najmniej 3 służby, czyli 

Sanepid, Straż Pożarna i   Inspektor Nadzoru Budowlanego. My z tymi służbami rozmawiamy 

ale tylko w kwestii bukowania  rozsądnych terminów. Na pewno nie będziemy mieli wpływu, 

jeżeli się okaże, że trzeba będzie coś przerabiać mimo, że dokumentacja była przez te służby 

opiniowana. Próbujemy rozmawiać  o wariancie B. 1 września dzieci przyjdą do przedszkola i 

co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie chcę wywoływać strachu, że to nie wyjdzie ale 

biorę pod uwagę wariant, że może być lekkie przesunięcie np. o tydzień, nie z powodów 

technicznych ale   z powodu braku niezbędnych pozwoleń. Wszyscy wiemy jaki jest rynek 

pracy.  Nie ma ludzi do pracy. I to dotyczy różnych firm. Wiem, że przesunął się termin 

odbioru kuchni o 3 tygodnie, mówię o urządzeniach wentylacyjnych. Roboty w środku 

budynku właściwie się kończą. Tych robot dodatkowych tam było bardzo dużo. Były 

problemy ze schodami, wyburzaliśmy sufity. Zdarzały się nieprzewidziane wypadki typu 

osunięcia. Pracujemy na starej substancji i takie sytuacje mogą mieć miejsce. Jak w każdej 

inwestycji zdarzały się i tutaj błędy w dokumentacji. Wymagało to wprowadzenia zmian. W 

tej chwili mamy trzy sprawy.  Techniczną, żeby to skończyć. Odbiory, o których 

wspomniałem. Ewentualnie rezerwę, co by było gdyby. Mamy temat umowy i ewentualnej 

uzasadnionej lub nieuzasadnionej zmiany terminu. Nie jestem w stanie w tej chwili 

odpowiedzieć jak to się skończy. Jesteśmy na budowie codziennie. Mamy wiele zastrzeżeń.  

Radna Krystyna Myszkowska     

Chciałam Pana poprosić o zajęcie się sprawą nieprzyjemnego zapachu. To niepokojące. Ten 

zapach momentami zwłaszcza pod wieczór i wczesnym rankiem jest tak dokuczliwy, że 

mieszkańcy obawiają się o własne zdrowie. Czy to nie wpływa również na nasze 

samopoczucie? Oprócz tego, że to jest dla nas na co dzień pod względem estetycznym bardzo 

nieprzyjemne. Głosów sprzeciwu co do unoszącego się zapachu w naszym mieście jest coraz 

więcej.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie musi mi Pani o tym przypominać. Mieszkam w Chełmży i tak samo czuję jak ci 

mieszkańcy. Problem polega na tym, że szukając  źródła zapachu nie potwierdzamy, żeby to 

była Cukrownia ani Gorzelnia. Tylko wtedy nasze działanie mogłoby być skuteczne. Problem 

prawdopodobnie jest w lagunie  w Bielczynach. A to jest poza nami. Zawiadamialiśmy  

WIOŚ i tak dalej.  A drugi problem to okres po żniwach, kiedy to co jest w lagunie wywozi 

się na pola. Mieszkam na skraju Chełmży i ten zapach znam doskonale. W żadnym momencie 

nie zaniechaliśmy działań. Od samego początku chcieliśmy stwierdzić czy to nie jest 

oczyszczalnia lub Gorzelnia. Dziś możemy stwierdzić, że to prawdopodobnie jest zapach 
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wywaru pomelasowego z centralą w Bielczynach. To co się wylewa na pola w okresie 

pożniwnym jest to podobno bardzo cenny nawóz. Na to nie mamy żadnego wpływu. A do 

tego jeszcze proszę wziąć pod uwagę, że proces fermentacji jest dużo szybszy. Wywar nie jest 

niebezpieczny. Zapach nie jest odorem. To niestety po kilku dniach cuchnie, a tych dni 

potrzeba mniej przy tak wysokiej temperaturze. Z robionych wcześniej analiz podobno poza 

odorem nie było żadnego wpływu, o którym Pani radna mówi. Taka jest opinia WIOS-iu. I 

tak będę prowadził rozmowy z Cukrownią w sprawie opróżniania odstojników. Po naszej 

interwencji było  to robione do kwietnia, kiedy temperatury nie były jeszcze wysokie. W tym 

roku to trochę się omsknęło ale zakładam, że ten temat w tej chwili nie istnieje. Przynajmniej 

taką mamy wiedzę.     

Mieszkam w Chełmży, okna mam otwarte i wszystko o czym Pani mówi również mnie 

dotyczy. 

Podejrzewam, że narażony jestem jeszcze bardziej  i nie mogę być obojętny.   

 

Ad. pkt 8 

          Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

     Ad. pkt 9 

                Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

W sobotę o godzinie 20,00 odbędzie się koncert fortepianowy. To bardzo ciekawe 

wydarzenia. Jest to finał Akademii Letniej Paderewskiego, która odbywa się co roku.  Zawsze 

zamknięciem tego finału są dwa koncerty. Jeden jest w Chełmnie a drugi jest krążący. Dla nas 

wyróżnieniem jest fakt samego koncertu oraz to, że toruńską orkiestrą dyryguje Chełmżanin 

Przemysław Fiugajski, który na co dzień jest dyrektorem Orkiestry przy Operze Kameralnej 

w Warszawie. Oprócz tego pisze sztuki teatralne, które są wystawiane. 

Zapraszam również na 19 sierpnia. To dzień sportu w Chełmży, jakiego w Chełmży jeszcze 

nie mieliśmy.  Mówię o triatlonie. Jeżeli przyjeżdża 400 zawodników i nie przyjeżdżają sami, 

to będziemy mieli w Chełmży około 1,5 tysiąca gości. Przygotowują się już od piątku a 

zawody są w niedzielę.  Mamy jezioro, trasę w stronę Skapego i półmaraton. Gorąco 

zapraszam. Trochę się boję tego dnia. Musimy mieć pusty Rynek, czy nam się to uda 

zobaczymy. Znowu ktoś powie „po co to”. A prawda jest taka, że wszystkie te zawody w 
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Chełmży  to jest dopiero prawdziwa promocja miasta. Tyle osób ile przyjechało na 

mistrzostwa Europy i świata w sportach motorowodnych, ile osób przyjechało na drugą 

edycję konkursu  chórów imieniem Mikołaja Kopernika, ile osób przyjedzie teraz na triatlon, 

jak wiele osób przyjechało chociażby na koncert Weekendu. Warto te rzeczy robić. To jest 

duża impreza. W tej chwili o Chełmży mówi się na całym wybrzeżu z powodu triatlonu. 

Włączają się w to nasze firmy. Głównym sponsorem jest Lotto.  

 

 

Ad. pkt 10 

          Zamknięcie sesji 

 

Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 


