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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 16 października 2018 roku  

w godzinach od 12,15 do 14,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel                - Zastępca Burmistrza 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.Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020. 

4.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy gminy miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok. 

5.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022. 

6.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

7.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia informacji  ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2017/2018.  

8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat mijającej kadencji 2014-2018. 
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9.Interpelacje.  

     10.Odpowiedzi na interpelacje. 

     11.Wnioski i zapytania. 

     12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

     13.Oświadczenia. 

     14.Komunikaty. 

15.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)       

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o  włączenie do porządku sesji projektu uchwały : 

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2018-2033, 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną  poprawkę. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za jej  przyjęciem. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za. Wprowadzone projekty uchwał zostaną 

omówione w punktach 8 i 9.  

 

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

 

Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 
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Radny Grzegorz Wojtalik 

Pkt 2.  

Podjęcie decyzji w sprawie przyznania nagród  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę 

Burmistrza za szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymali : 

Pani Ilona Marszałkowska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży, 

Pani Izabela Swinarska-Ficerman – nauczyciel szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży, 

Pani Halina Malczyńska - nauczyciel szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży, 

Pan Jacek Górtowski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży. 

Pan Burmistrz podjął decyzję o nagrodzeniu nauczycieli. To bardzo trudna decyzja ale chyba 

najbardziej przyjemna. Chciałbym w imieniu całej Rady Miejskiej pogratulować wszystkim 

nauczycielom. Życzę im dużo sił i sukcesów w  dalszej pracy.    

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan radny zrobił to w tak elegancki sposób, że ja nie jestem w stanie cokolwiek 

dopowiedzieć. 

To rzeczywiście ogromna satysfakcja, że można nagrodzić te osoby. To bardzo trudne 

zadanie, dlatego podzieliłem się tym zadaniem ze związkami zawodowymi nauczycielskimi, z 

członkiem Rady Miejskiej, z Panem wiceburmistrzem. Tworzymy zespół i zawsze 

kolektywnie nagradzamy te osoby.  Czuję pewien niedosyt, bo tych zasłużonych nauczycieli 

mamy o wiele więcej. 

 

Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania  Rodziny na lata 2018-2020 

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/ 270 /18 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 



4 
 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4 

           Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy 

gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

 

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 XXXIX/ 271 /18 

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

           Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022 

 

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 XXXIX/ 272 /18 

w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2019-2022 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6 

          Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

 

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 XXXIX/ 273 /18 

w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na rok 2019 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

          Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  przyjęcia informacji  ze stanu 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 

 

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 12 radnych –  za 12.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/ 274 /18 

w sprawie  przyjęcia informacji  ze stanu realizacji zadań oświatowych  

za rok szkolny 2017/2018 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8  

           Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 

 

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 XXXIX/ 275 /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 9  

          Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 

Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

 

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 XXXIX/ 276 /18 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego  

 Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10 

            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat mijającej kadencji 2014-

2018 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! Mieszkańcy Chełmży! 

 VII kadencja samorządu miejskiego Chełmży zbliża się ku końcowi wobec czego 

jesteśmy zobligowani wobec naszych mieszkańców podzielić się informacjami o tym, co się 

wydarzyło w minionym czteroleciu. 

 W latach 2014 – 2018 radni pracowali w ramach 5 stałych komisji Rady Miejskiej 

Chełmży. Były to: 

 Komisja rewizyjna, 

 Komisja planowania, budżetu i finansów, 

 Komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno- gospodarczego, 

 Komisja oświaty, kultury i sportu, 

 Komisja polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego. 

 Na przestrzeni tych 4 lat komisje spotykały się 226 razy na posiedzeniach. Ponadto 

radni uczestniczyli w 39 sesjach Rady Miejskiej Chełmży. Posiedzenia stałych komisji 

wielokrotnie poprzedzane były wizjami przeprowadzanymi bezpośrednio w terenie, w ramach 

których radni zapoznawali się między innymi z przebiegiem inwestycji miejskich, czystością 

miasta, czy też realizacją zgłaszanych wniosków i interpelacji. Realizując mandat radnego – 

radni, zarówno na komisjach jak i na sesjach, zgłaszali do Burmistrza Miasta Chełmży  

interpelacje oraz wnioski i zapytania  w sprawach ważnych dla mieszkańców naszego miasta, 

na które otrzymywali odpowiedzi pisemne. A było ich aż 434. W sprawach jednoznacznych, 

Pan Burmistrz udzielał niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanym. W kończącej się VII 

kadencji Rada Miejska dotychczas przegłosowała przyjęcie 273 uchwał w sprawach 

niezmiernie istotnych dla miasta i naszych mieszkańców. 

 Ponadto grupa 5 radnych przekazała z własnych środków kwotę 12.880 zł na 

dożywianie dzieci w naszych szkołach. 

 VII kadencja samorządu to kolejna kadencja w naszym mieście, która upłynęła pod 

znakiem inwestycji. 
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1. Przede wszystkim dokończono rozpoczętą w poprzedniej kadencji inwestycję dot. 

budowy dróg i chodników w rejonie ulic: Jagiełły, Poniatowskiego, Łokietka, Królowej 

Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Sobieskiego. 

Wartość tej inwestycji wyniosła blisko 2.524.820 zł, w tym 1.156.168 zł to wartość 

uzyskanego wsparcia finansowego ze środków unijnych. 

2. Zrealizowano kompleksową modernizację nawierzchni ulic: Reja, Konopnickiej, 

Kochanowskiego, Prusa, Reymonta, Żeromskiego i Pułaskiego wraz z wymianą wadliwych 

odcinków sieci wodociągowej. Technologia, w jakiej wykonano drogi na osiedlu jest 

widoczna na kolejnych kilku slajdach. Drogowcy w najbardziej narażonych na odkształcenia 

miejscach, wzmacniali podbudowę specjalnymi konstrukcjami. Nawierzchnia dróg została 

wykonana z kostki betonowej bezfazowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.973.269 

zł. 

3. Kolejnym punktem na liście modernizowanych dróg była ul. ks. Piotra Skargi, na 

której położono całkowicie nową nawierzchnię asfaltową, a w okolicy szkół, w trosce o 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zlokalizowano urządzenia ograniczające prędkość 

przemieszczających się tam pojazdów. Wartość tej inwestycji wyniosła 481.783 zł. 

4. Rozpoczęto także modernizację nawierzchni ul. Bł. ks. Frelichowskiego. Wartość 

inwestycji to 458.731 zł. 

5. Z uwagi na potrzeby zgłaszane zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających 

nasze miasto turystów zdecydowano się na budowę całkowicie nowego parkingu przy ul. 

Łaziennej za kwotę 101.713 zł. 

6. Uporządkowano również i wybudowano drogę na przedłużeniu ul. Browarnej do 

zaplecza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za kwotę 49.652 zł. 

7. Przygotowano także dokumentację techniczną modernizacji ulic w Śródmieściu 

Chełmży m.in. ul. Szewska, Paderewskiego, Strzelecka, Św. Jana - wartość projektu 23.370 

zł.  

8. Mając na względzie przyszłość sportu lokalnego Rada Miejska Chełmży oprócz 

corocznego wspierania dotacjami klubów z terenu miasta, przeznaczyła środki finansowe na 

kompleksową modernizację zaplecza sportowego KST Włókniarz Chełmża przy ul. Bulwar 

1000 lecia. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 524.017 zł, w tym wsparcie finansowe ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 199.700 zł. Środki z budżetu gminy 

zostały uruchomione w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

9. Podobnie samorząd terytorialny postąpił wobec Chełmżyńskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego przy ul. 3 Maja, przeznaczając środki finansowe na kompleksową 
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modernizację zaplecza sportowego. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 637.218 zł, w tym 

wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 235.100 zł. 

Środki z budżetu gminy zostały uruchomione w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

10.  Po wielu latach przygotowań i zapewnieniu odpowiednich środków Miasto Chełmża 

zrealizowało budowę zaplecza socjalno - biurowo - szatniowego na Stadionie Miejskim przy 

ul. 3 Maja wraz z rozbiórką dawnego hotelu sportowego. Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 1.040.959 zł, w tym wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w wysokości 495.600 zł. 

11. Już w poprzedniej kadencji Miasto Chełmża przystąpiło do modernizowania obiektów 

oświatowych, w wyniku czego, dla potrzeb uzyskania lepszych efektów energetycznych 

obiektów, rozpoczęto, a w obecnej kadencji dokończono termomodernizację Przedszkola 

Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej 

nr 2 i Gimnazjum nr 1. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 629.082 zł, z czego kwota 

dofinansowania wyniosła 456.701 zł. 

12. Przeprowadzono także termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 3 wraz 

z adaptacją jej pomieszczeń na Przedszkole Miejskie nr 2. W ten sposób utworzono w naszym 

mieście nowoczesne przedszkole wraz z placem zabaw dla dzieci i stołówką z prawdziwego 

zdarzenia. Wartość tej inwestycji to 2.408.994 zł, w tym kwota dofinansowania to 921.740 zł. 

13. W związku z rozwijającymi się osiedlami domków jednorodzinnych zaistniała 

konieczność budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego: ul. Widokowa, Wczasowa i 

Pensjonatowa - wartość 91.725 zł, ul. Plażowa, Moniuszki, Piastowska - wartość 85.329 zł, 

ul. Dorawy, Depczyńskiego, Szczepańskiego - wartość 67.863 zł. 

14. W ramach dbałości o obiekty zabytkowe na terenie naszego miasta przeprowadzono 

kompleksową restaurację Wieży Ciśnień przy ul. Paderewskiego. Dzięki tej inwestycji 

możemy delektować się pięknem tej naszej architektonicznej perełki. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 945.117 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 

wyniosło 467.977 zł. 

15. Miasto Chełmża wspierało również remonty zabytkowych kościołów: Konkatedry pw. 

Św. Trójcy i kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa. Wartość wsparcia wyniosła 130.000 zł. 

16. Przygotowano również kompleksową dokumentację remontu Ratusza wraz z wymianą 

zabytkowych okien z witrażami w Sali Mieszczańskiej. Tą inwestycję mogliśmy śledzić na 

bieżąco, gdyż odbywała się ona etapami, a my w tej sali obradowaliśmy. Wartość tej 

inwestycji wyniosła 88.354 zł, w tym dofinansowanie 39.154 zł. 
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17. Przystąpiono także do budowy Otwartych Stref Aktywności w rejonie ul. Bulwar 

1000- lecia oraz ul. Kościuszki za łączną kwotę 233.557 zł, w tym dofinansowanie ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 97.500 zł. 

18. W ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano za kwotę 47.000 zł wiaty 

wypoczynkowe w Parku Miejskim przy ul. 3 Maja. 

19. Działając w zakresie odnawialnych źródeł energii Miasto Chełmża przystąpiło wraz z 

mieszkańcami do projektu, w ramach którego na 101 obiektach w Chełmży zamontowano 

instalacje fotowoltaiczne i solarne. Wartość tej inwestycji wyniosła 1.759.187 zł, a wartość 

dofinansowania 499.999 zł. 

20. Niezmiernie istotnym elementem dbałości o infrastrukturę i środowisko było 

przygotowanie dokumentacyjne i techniczne realizacji II etapu kompleksowej budowy i 

modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmży, która swoim 

zasięgiem obejmie ulice do tej pory nieskanalizowane m.in. na osiedlu pensjonatowym i 

osiedlu Górna. Warto też przy tej okazji powiedzieć, że w ramach tego zadania zaplanowano 

modernizację nawierzchni niektórych ulic m.in. ul. Kościuszki. W tej sprawie przetarg został 

rozstrzygnięty, a wartość inwestycji wynosi 25.755.027 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Funduszu Spójności wynosi 13.429.834 zł. 

21. Przygotowano i sporządzono również dokumentację techniczną rozbudowy Szkoły 

Podstawowej nr 5 wraz z tak niezbędną salą gimnastyczną. Wartość 60.270 zł. 

Szanowni Państwo! 

To tylko część zrealizowanych lub też aktualnie realizowanych inwestycji w naszym 

mieście. Na wymienienie wszystkich inwestycji, nie tak może kosztownych, jak niektóre 

wcześniej przytoczone, lecz równie istotnych i niezbędnych naszym mieszkańcom, potrzebny 

byłby dodatkowy czas, a przecież nie chodzi tu o wypunktowanie wszystkiego. Moim 

założeniem było przypomnienie tylko niektórych projektów zrealizowanych bądź też jeszcze 

realizowanych w omawianym okresie.  

Jak już wcześniej wspomniałem, upływająca kadencja samorządu gminnego to czas 

inwestycji. Inwestycji, których łączna wartość przekroczyła 40 mln zł, a władzom miasta 

udało się pozyskać na ich realizację środki zewnętrzne w kwocie ponad 16,8 mln zł, dzięki 

którym nasze miasto staje się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne, a co za tym idzie staje 

się bardziej atrakcyjne dla turystów. 

Wysoka Rado! 

W moim przekonaniu wszyscy Państwo, jako Rada Miejska Chełmży, wypełniliście 

nałożone ustawowo obowiązki radnego i za to wyrażam Państwu słowa uznania. 
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To tu, na tej Sali zapadały decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla miasta i jego 

mieszkańców. To demokratycznie wybrani, w wyborach samorządowych, radni głosowali nad 

projektami uchwał, w wyniku których zmieniał się wizerunek naszego miasta. 

W zdecydowanej większości nie miało to większego znaczenia czy ktoś jest  w 

opozycji czy też nie. W sprawach ważnych potrafiliśmy wznieść się ponad wszelkie podziały, 

uznając za priorytet dobro mieszkańców. A muszę Państwu zakomunikować, iż jako Rada 

byliśmy wyjątkowo zgodni w podejmowaniu decyzji, bo na 273 głosowania nad projektami 

uchwał, tylko w 6 przypadkach nie byliśmy jednomyślni. To dobrze świadczy o 

przygotowanych projektach oraz odpowiednim uzasadnieniu do ich uchwalenia. 

Za to wszystko, za całe minione 4 lata pracy na rzecz rozwoju naszego miasta 

wszystkim radnym składam moje najszczersze podziękowania.  

Panie Burmistrzu! 

 Osobne słowa kieruję właśnie do Pana. O ile Rada Miejska decyduje o głównych 

kierunkach działań będąc organem uchwałodawczym, to Burmistrz Miasta jako organ 

wykonawczy, zobowiązany jest te działania zrealizować.  

 To Pan oraz Pańscy współpracownicy, a za takich z pewnością należy uznać: Zastępcę 

Burmistrza Miasta Pana Marka Kuffel, Skarbnika Miasta Panią Krystynę Lulka i Sekretarza 

Miasta Pana Janusza Wilczyńskiego, a także innych, nie wymienionych z nazwiska 

pracowników tutejszego urzędu, przygotowywaliście stosowne projekty uchwał, projekty 

różnego rodzaju inwestycji miejskich pod kątem różnych programów, a także prowadziliście 

aktywne działania w celu pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł innych, niż tylko 

budżet naszego miasta. To wszystko, co się stało dobrego w naszym mieście w minionej 

kadencji, jest Pańskim osobistym sukcesem, ale jest też sukcesem całej naszej społeczności, 

bo przecież to mieszkańcy Chełmży zaufali Panu i wybrali na to stanowisko, a Pan tego 

zaufania nie zawiódł, rozwijając w sposób zrównoważony nasze miasto. 

Każdy mieszkaniec Chełmży, znajdujący się w potrzebie mógł się do Pana zwrócić z 

prośbą o pomoc w życiowych sprawach, a Pan na miarę swoich kompetencji i możliwości 

tym mieszkańcom pomagał. Zaświadczyć o tym mogą poszczególni obywatele naszego 

miasta, ale również wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, kluby czy inne podmioty 

działające na terenie Chełmży.  

Dziękuję Panu za wszystko co zrobił Pan w minionych czterech latach dla miasta i 

społeczności lokalnej, a także za życzliwość dla radnych i merytoryczną pomoc w sprawach 

wymagających rozwiązania.  
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W tej prezentacji pozwoliłem sobie wykorzystać  zdjęcia pracownika Urzędu Miasta Pana 

Piotra Jasińskiego, który w sposób jak najbardziej subtelny prezentuje nasze miasto. 

Spodobały mi się słowa Pana Jasińskiego  podczas wystawy jego zdjęć w Powiatowej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej. Powiedział, że lubi pokazywać Chełmżę w dobrym świetle.   

I to światło było doskonale uwidocznione na tych zdjęciach.     

 

Ad. pkt 11 

              Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

  

     Ad. pkt 12 

                 Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

     Ad. pkt 13 

                 Wnioski i zapytania 

Radny Marek Jopp 

Jak długo jeszcze potrwa nasza kadencja ? Kiedy wygasa mandat ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Nasza kadencja trwa do 16 listopada b.r. 

Chciałbym zgłosić  wniosek. Na odcinku ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Toruńskiej, 

między Głowackiego a przejazdem kolejowym, osoby odpowiedzialne za zieleń miejską 

powinny przyciąć krzewy. One wystają w obręb chodnika i ogranicza to możliwość 

korzystania z niego. 

Miałbym jeszcze pytanie, dotyczące naszej głównej inwestycji „drugi etap kanalizacji 

miasta”. Pytanie zasadnicze. Skąd pochodzą te środki i komu należy je zawdzięczać ? W  

rozmowach z mieszkańcami chodzą takie słuchy, że ja już sam się zastanawiam co jest 

prawdą a co nie. Chciałbym, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił to nam wszystkim na sesji jasno i 

wyraźnie.    

 

    Ad. pkt  14 

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ścieżka rowerowa. Zgłoszę właściwym służbom, żeby to było wykonane.  
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Dobrze, że zadano pytanie dotyczące zakresu zadania inwestycyjnego  z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ja też spotykam się z różnymi wersjami. Zadanie 

przewidziane jest na okres 2 lat. Będzie ono realizowane w wyniku prawidłowej aplikacji do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a właściwie działo się to przez Ministerstwo 

Ochrony Środowiska. Tak to się odbywa. I obejmuje w naszym przypadku ulice Kościuszki z 

tak zwanym osiedlem pensjonatowym i wszystkimi ulicami na tym osiedlu. Prawdopodobnie 

prace na tym osiedlu rozpoczną się jeszcze w tym roku. Odcinek kanalizacji, która i tak jest 

awaryjna, od przejazdu kolejowego do ulicy Dąbrowskiego. I druga część zadania 

realizowana będzie w tym samym okresie. Dzisiaj jesteśmy przed spotkaniem, jeśli chodzi o 

harmonogram czasowy. Nie potrafię powiedzieć   w jakiej kolejności. Przetarg wygrała duża 

firma i być może będzie to równo realizowane. Ten kolejny etap to osiedle na ulicy Górnej na 

lewo. A więc ulica Malewskiego, Dorawy, Depczyńskiego. W zasadzie będziemy mieli 99% 

pokrycie kanalizacyjne w mieście. Tak naprawdę zostanie nam jeszcze tylko osiedle pod 

koniec ulicy Wyszyńskiego tzw. kwiatowe i niewielka część przy ulicy Trakt.  

Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to wartość zadania po przetargu to jest ponad 23 mln zł. 

O  3 mln zł więcej niż byliśmy przygotowani budżetowo. Istnieje tutaj możliwość odzyskania 

części vat-u. To może spowodować, że to zadanie okaże się nieco tańsze.  To zadanie jest 

montowane z dwóch różnych źródeł. Pierwsze to budżet miasta. A drugim prawdopodobnie 

do kwoty około 14 mln zł to środki unijne. Nie idzie dokładnie określić kwoty, bo to jest 

wskaźnikowe w zależności od uzyskanych efektów. W trakcie realizacji zadania będziemy 

wiedzieli jaka jest wartość dofinansowania, czy to jest 58 czy 63 %. W przybliżeniu jest to 

kwota około 14 mln zł i nie zawdzięczamy jej nikomu. Tylko uczciwej, solidnej pracy 

pracowników tego urzędu. I to czasem pracy po nocach, bo to tak było, żeby zdążyć. Nie ma 

tutaj lobbingu, nie ma nacisków, których wolę nie określać. Tylko są zwykle  kryteria 

punktowe i trzeba  je spełnić, co nie jest łatwe.  Jeśli przygotuje się dobrze projekt i to co 

budujemy w kryteriach woda i kanalizacja, wpisuje się w projekt i założenia projektu, to 

otrzymujemy właściwą ilość punktów i dostajemy dofinansowanie. I nie musimy wchodzić 

ani tylnymi drzwiami, ani przez komin. Dostajemy te środki, bo dobrze wykonaliśmy projekt. 

I tak też się stało, za co ja bardzo pracownikom dziękuję. Mieliśmy takie zadania, w których 

nam pomagano, o czym głośno  na sesji mówiłem. Nie dotyczy to jednak Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.    

 

     Ad. pkt 15 

                 Oświadczenia 
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Nie złożono oświadczeń. 

 

     Ad. pkt 16 

              Komunikaty 

 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Szanowni Państwo nie wiem, czy to będzie komunikat, raczej prośba. Chciałbym w imieniu 

własnym ale na pewno i Państwa, zaapelować do wszystkich naszych mieszkańców, którzy 

mają czynne wyborcze, żeby 21 października zdecydowali o przyszłości naszego miasta, żeby 

według własnego uznania wybrali tych, którzy dla nich są gwarantem rozwoju tej 

rzeczywistości i którą przed chwilą mieliśmy prezentowaną. Chciałbym prosić bardzo, żeby 

nie dali się zwariować programom niektórych kandydatów na różne stanowiska, że Chełmża 

jest w ruinie, że to miasto bez przyszłości, a właściwie dekadentyzm. To nie jest prawda. 

Jesteśmy ładnym miastem. Pięknie położonym między dwiema aglomeracjami miejskimi, z 

ogromnymi zasobami miejskimi. Jesteśmy miastem, które doskonale sobie radzi. Miastem, o 

którym właściwie źle mówią tylko niektórzy. A ci, którzy nas odwiedzają mówią zawsze 

dobrze i myślę, że oni dają prawdziwe świadectwo tego jak mieszkamy i jak żyjemy.   

Szanowni Państwo. Zdecydujmy o naszej przyszłości razem 21 października. Serdecznie 

zapraszam. 

 

Ad. pkt 17 

          Zamknięcie sesji 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam XXXIX sesję Rady Miejskiej. I jednocześnie 

wszystkim tym, którzy kandydują w wyborach życzę powodzenia. Życzę również tym, którzy 

nie znajdują się na tej sali. Każdy ma równe prawa. Ważne, żeby było rzetelnie i uczciwie.  

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                        Janusz Kalinowski 

                               Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 


