
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXVII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 6 września 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,30. 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 w okresie międzysesyjnym. 

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

rok – druk sesyjny nr 269. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 roku – druk sesyjny nr 266. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk 

sesyjny nr 260. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z 

przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i 

sposób ich przyznawania – druk sesyjny nr 267. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu 

decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz za wyżywienie – druk sesyjny nr 268. 

8. Interpelacje. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje. 

10.  Wnioski i zapytania. 

11.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12.  Oświadczenia. 

13.  Komunikaty. 

14.  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 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b) Przed wyborem sekretarza obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego radnego I 

kadencji Pana Tomasza Zielińskiego.  

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

Polikowska. 

c)  

Radny Janusz Kalinowski – przewodniczący obrad zaproponował wniesienie nowego 

punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów 

głosowania – druk sesyjny nr 270”. Dotyczy to sprawy czysto technicznej związanej z 

nazewnictwem szkoły, w której siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6.  

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną  poprawkę. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za jej  przyjęciem. 

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie umówiony w punkcie 5. 

W związku z powyższym dotychczasowe punkty 5-14 otrzymują odpowiednio nr 6-15. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za.  
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d)   Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2. 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Radni nie zgłosili zapytań. 

 

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 powyższego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/261/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 
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Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/262/18 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów 

głosowania.    

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/263/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży. 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/264/18 

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

                 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z 

przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz 

warunki i sposób ich przyznawania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jest zapisane, że to świadczenie funkcjonowało od 1990 roku tylko, że całkowicie było 

załatwiane wewnątrz szkoły. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dokładnie tak jest. Załatwiał to dyrektor i każda szkoła posiadała wewnętrzny regulamin. 

Teraz jest regulamin ogólny. Przy czym on obejmuje również kwestie przyznawania 

świadczenia dyrektorowi. Wcześniej robił to burmistrz. Obecnie komisja opiniuje wniosek, 

następnie dyrektor szkoły podejmuje decyzję zgodnie z opinią komisji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/265/18 

w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na 

wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz za wyżywienie. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVII/266/18 

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na 

wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz za wyżywienie 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9. 

                   Interpelacje. 
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Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 10. 

                     Odpowiedzi na interpelacje. 

 

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

 

Ad. pkt 11. 

                 Wnioski i zapytania. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

1/ Pierwsza sprawa dotyczy okręgu wyborczego chyba Pani Danuty Zdrojewskiej, chodzi mi 

o ulicę Wyszyńskiego na odcinku od sklepu Pana Kalinowskiego do końca. Mieszkańcy mają 

prośbę o zamontowanie lub przeniesienie części dystrybutorów z pakietami na psie odchody. 

Dystrybutory są zamontowane przy blokach, a generalnie cała ulica Wyszyńskiego po obu 

stronach ma pasy zieleni, które to pasy jak i chodnik są bardzo mocno zabrudzone psimi 

odchodami. Tam nie ma żadnego dystrybutora i mieszkańcy bardzo się tym denerwują i 

proszą o interwencję. 

2/ Mieszkańcy również ul. Wyszyńskiego zwrócili się z zapytaniem do mnie i jednocześnie 

do urzędu, czy byłaby możliwość zainterweniowania u właściciela myjni znajdującej się przy 

tej ulicy o zamontowanie tam jakiegoś ekranu czy innej osłony. Wiatr, który wieje z pól 

bardzo mocno niesie te drobinki wody i płynów na chodnik. To jest duże utrudnienie. Nawet 

sam byłem świadkiem, że mieszkańcy nie mogli przejść, dopóki ktoś nie skończył myć 

samochodu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Podobna sytuacja jest przy myjni na ul. Chełmińskie Przedmieście. Jeżeli znajdzie się tu 

jakieś rozwiązanie, to można by to zrobić również przy tej myjni. Tam ona jest usytuowana 

jeszcze bliżej chodnika i ten problem być może występuje tam w jeszcze większym nasileniu 

niż przy ul. Wyszyńskiego. 

 

Ad. pkt 12. 

                Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Jeśli chodzi o dystrybutory uważam, że uwaga jest słuszna. Jeśli będzie przybywać tych 

dystrybutorów, to traktujemy tę ulicę jako jedno z miejsc gdzie powinny się pojawić. Raczej 

demontować tych, które są na osiedlu nie będziemy ale jeśli będą zakupione nowe to jak 

najbardziej. Na pewno jest to taki wniosek, który należy uwzględnić, jeżeli będą zakupione 

nowe dystrybutory. 

Natomiast z tymi ekranami przy myjniach, to w jednym i drugim przypadku macie Państwo 

rację. Przy tym terenie na Wyszyńskiego dziwię się, że jeszcze tuje nie urosły, bo jest to 

fajna, naturalna zasłona. Zwrócimy się do właścicieli czy nie rozważyliby jakiś osłon czy 

ekranów. 

 

Ad. pkt 13. 

              Oświadczenia. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym bardzo serdecznie Państwa ale przede wszystkim naszych mieszkańców zaprosić 

na rajd rowerowy, który zawsze kończy nasz sezon letni. Rajd odbędzie się 15 września br. o 

godzinie 11,00. Myślę, że jest to fajne rekreacyjne, turystyczne spotkanie, więc jeszcze raz 

bardzo gorąco zapraszam.  

Zostały rozesłane zaproszenia ale organizatorzy wydarzenia są otwarci na wszystkich 

mieszkańców, stąd okazja, żeby zaprosić na 22 września br. na obchody 90-lecia KS Legia. 

Obchody będą połączone z otwarciem i przekazaniem do użytku obiektu socjalnego Legii. W 

programie wydarzenia są praktycznie od 9,00 rano do meczu ligowego, który jest o godz. 

16,00. Zaplanowano wiele sympatycznych wydarzeń zarówno dla osób nieco starszych, jak i 

dla maluchów. Myślę, że przede wszystkim ma to być jedna wielka zabawa, święto sportu, 

piłki nożnej. Zatem gorąco i bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców i Państwa 

zapraszam. 

 

Ad. pkt 14. 

                Komunikaty. 

 

Nie zgłoszono komunikatów. 
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Ad. pkt 15. 

              Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Małgorzata Karpińska                                                    Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad : 

 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


