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P R O T O K Ó Ł  NR  I/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

I sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 22 listopada 2018 roku  

w godzinach od 13,00 do 15,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli:  radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciel MF Studio oraz 

mieszkańcy Chełmży. 

 

Proponowany porządek sesji : 

1.  Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2.  Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej. 

3.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmży. 

4.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

6.  Wybór sekretarza obrad. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży – druk 

sesyjny nr 1. 

a)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 

b)  uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

c)  wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d)  przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

e)  przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży – 

druk sesyjny nr 2. 

a)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 
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b)  uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

c)  wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d)  przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 3. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i 

petycji Rady Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 4. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji     

planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 5. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji      

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży – druk 

sesyjny nr 6. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji      

polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży – druk ses. nr 7. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji      

oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 8. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Chełmży – druk sesyjny nr 9.  

16.  Interpelacje. 

17.  Odpowiedzi na interpelacje. 

18.  Wnioski i zapytania. 

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20.  Oświadczenia. 

21.  Komunikaty. 

22.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1   

          Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji 

 

Na podstawie art. 20 ust 2 c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej 

rady do czasu  wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 

sesji.  Najstarszym wiekiem radnym obecnym na sesji jest radny Franciszek Kuczka. 

Pan Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 
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Pierwsze demokratyczne wybory, przeprowadzone w maju 1990 roku dały Polakom 

możliwość samodzielnego rozstrzygania o swoich sprawach. Doświadczenia życiowe, 

zawodowe i społeczne radnych i dobrze wykonana przez nich praca, była podstawą do 

stwierdzenia pod koniec każdej kadencji, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej 

udanych reform w naszym państwie. Na ten sukces rad złożyły się wielorakie działania, 

pośród których przede wszystkim wymienić należy entuzjazm i zaangażowanie szerokich 

kręgów samorządowych naszego miasta.  

Co by nie powiedzieć o funkcjonowaniu samorządu Chełmży to należy jednoznacznie 

stwierdzić, że dobrze wywiązał się z powierzonych mu zadań, choć często przychodziło mu 

działać w niezwykle trudnych warunkach. Stałe cedowanie na gminę coraz to nowych zadań, 

bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich wykonanie, mino stosownych 

zapisów ustawowych z konstytucją włącznie, powodowało powstawanie niemałych 

problemów ograniczających się do zasady tyle samorządności, ile pieniędzy.   

Pomyślne funkcjonowanie samorządu, było zawsze sygnałem, że proces ten należy 

kontynuować, kierując się zasadą pomocniczości, przyjmując obywatela - mieszkańca miasta 

za podstawowy podmiot wszelkich spraw. Tak, więc nasze miasto w minionych latach 

zajmowało się tym, czego pojedynczy człowiek wraz z rodziną wykonać nie może. 

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 

Jak zmieniła się w ciągu minionych 28 lat Polska i nasze miasto to łatwo zauważyć. Idea 

prawdziwej samorządności przyświecająca dziś wszystkim mieszkańcom Chełmży widoczna 

jest wszędzie. Widać ją w szkole, w domu i w pracy. Widać ją w codziennym dniu naszych 

mieszańców. Zauważyć ją również należy w działaniach Rady Miejskiej i Burmistrza. 

Potwierdzają ją również decyzje podejmowane przez władze samorządowe stawiające na 

stabilny i zrównoważony rozwój naszego miasta. Widać ją również w coraz większej ilości 

środków unijnych, rządowych i własnych gminy przeznaczanych corocznie w budżecie na 

inwestycje. Każdy chełmżanin zauważy, że przybyło w mieście kilka kilometrów nowych 

chodników i nowych nawierzchni ulic, km kolektorów kanalizacji sanitarno-deszczowej i 

sieci wodociągowej oraz setki nowych punktów świetlnych, 10 – tki tysięcy drzew i krzewów 

rosnących w parkach nad jeziorem i wzdłuż ulic.  Uderza również wykorzystanie pod 

inwestycje handlowe terenów nieatrakcyjnych pod względem budowlanym.  

Patrząc przestrzennie efekty pracy chełmżyńskiego samorządu widoczne są na starówce i w 

peryferyjnych częściach miasta. Widać je również w ilości pieniędzy przeznaczonych, w 

ciągu minionych 28 lat, na oświatę, ekologię, estetyzację, bezpieczeństwo, sport i kulturę.  
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Dzisiejsze oblicze Chełmży to efekt dobrze wykonanej pracy burmistrzów i radnych 

wszystkich kadencji. To także efekt pracy wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 

Dzisiejsza Chełmża to potencjał ludzi tu mieszkających i pracujących. To potencjał 

pomysłowość prowadzących własne firmy i zakłady pracy. Ludzi współpracujących z 

lokalnym samorządem, otwartych na inicjatywy i wspierających różne formy 

przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą dają głębokie 

świadectwo swojej samorządności. 

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 

W demokracji i nie tylko  - nigdy nie można mówić, że zrobiło się wszystko i zawsze zgodnie 

z oczekiwaniami mieszkańców, ale zawsze należy dążyć do tego, aby w każdej formie 

działania organów samorządu był jak największy możliwy udział jego członków. 

Szanowni Państwo!   Docenianie udziału roli wyborców w rozwiązywaniu problemów miasta 

spowoduje większe zrozumienie przez nich wyboru i kolejności rozwiązywanych problemów 

przez władze miasta. Sądzę, że w tej kadencji rady miejskiej chełmżanie mogą oczekiwać od 

rządzących realizacji najbardziej pilnych inwestycji. Ci, dla których sport jest najważniejszy 

mogą spodziewać się poprawy bazy sportowej wokół szkół. Oczekujący na mieszkanie z 

niecierpliwieniem czekać będą rozpoczęcia budownictwa socjalnego, a brnący w wiosennym 

błocie po drogach osiedlowych  przy ul. Górnej, czy Osiedlu nad Jeziorem doczekają się 

zakończenia budowy kanalizacji sanitarno-deszczowej. Kierowcy mogą liczyć na poprawę 

stanu dróg.  

Szanowni Państwo to wiele oczekiwań, które przyjdzie spełnić przez radę w najbliższych 5 – 

ciu latach. 

Szanowni Państwo! 

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Chełmży w minionych latach pokazały, że chełmżanie 

dobrze oceniali pracę kolejnych rad. Potwierdzeniem tego jest powierzanie większości funkcji 

radnych tym, którzy się sprawdzili w pracy radnego. 

Sądzę, że chełmżanie są również pełni nadziei, że obecna kadencja rady charakteryzować się 

będzie niezwykle twórczą pracą, a jej posiedzenia cechować będzie  konstruktywna wymiana 

poglądów dla dobra naszego miasta, mająca odzwierciedlenia w lokalnych mediach. 

Kończąc życzę Panu Burmistrzowi, Paniom i Panom Radnym pełnej realizacji oczekiwań 

Chełmżan i wiele satysfakcji z pełnienia powierzonych funkcji  
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Ad. pkt 2  

         Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej 

 

Pan Franciszek Kuczka odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.” 

 Następnie wywołani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”. 

 

Ad. pkt 3   

           Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmży 

 

Burmistrz Miasta Chełmży Pan Jerzy Czerwiński złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Ad. pkt 4  

           Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Radny Franciszek Kuczka  

Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Na ustawowy stan 15 radnych, wszyscy są 

obecni.  

 

Ad. pkt 5   

           Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Do zaproponowanego porządku obrad chciałbym wprowadzić dwa projekty uchwał : 

- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2018-2033, 

- zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta  na 2018 rok. 



6 

 

Te projekty są bardzo proste co do istoty rzeczy ale niezwykle ważne co do realizacji umów i 

zobowiązań. Cała zmiana jest trudna technicznie, ponieważ nie mamy opinii komisji 

planowania, budżetu i finansów.  

Planujemy sesję 6 grudnia b.r. Nie ma powodu, żeby przeciągać rozliczenie  z wykonawcą. 

Stąd gorąca prośba o zmianę w porządku obrad. 

 

Zaproponowane zmiany do porządku obrad przyjęto jednogłośnie. Zaproponowany porządek 

sesji wraz z wprowadzoną zmianą przyjęto  jednogłośnie – za 15 radnych. Wprowadzone 

projekty zostaną omówione w punkcie 16 i 17. 

 

Ad. pkt 6   

           Wybór sekretarza obrad 

 

Na sekretarza obrad w głosowaniu za 14, wstrz. 1 wybrano Panią Małgorzatę Polikowską. 

 

Ad. pkt 7   

         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  

 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym zgłosić kandydaturę radnego Janusza Kalinowskiego na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży. Radny Janusz Kalinowski posiada duże 

doświadczenie samorządowe, gdyż z chełmżyńskim samorządem związany jest od I kadencji, 

czyli od 1990 roku. W latach 1990 - 1994 nie będąc radnym, był stałym członkiem Komisji 

Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Chełmży. W latach 1998 - 2002, 

czyli w III kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. W latach 2002 - 

2003, dalej w 2006 - 2010, czyli w V kadencji, dalej w VI i VII kadencji, czyli w latach 2014 

- 2018 był wybierany na Przewodniczącego Rady Miejskiej, godnie reprezentując Radę, nasze 

miasto i jego mieszkańców w kraju i za granicą. Uczestniczył w wydarzeniach , które 

odbywały się na terenie naszego miasta i poza jego granicami, jeśli otrzymywał zaproszenia 

lub ranga wydarzenia wymagała obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Doświadczenie radnego Janusza Kalinowskiego zarówno w pracy radnego, jak i kierowania 

pracami Rady Miejskiej Chełmży jest, moim zdaniem, wystarczającą rekomendacją do tego, 
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aby również w tej kadencji kierował pracami Rady Miejskiej  Chełmży na stanowisku 

Przewodniczącego, gdyż do tej pory robił to z wielkim zaangażowaniem, sumiennie i 

rzetelnie. Proszę państwa radnych o poparcie mojej rekomendacji. 

 

b)   uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

Pan Janusz Kalinowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

c)  wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Radna Anna Jakubowska,  

2. Radny Marcin Kałamarski, 

3. Radny Grzegorz Wojtalik. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyższym 

składzie. „Za” głosowało 15 radnych. 

 

d)  przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Anna Jakubowska  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży w głosowaniu za 11, przeciw 4 wybrano 

radnego Pana Janusza Kalinowskiego. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/1/18 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz  obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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e)  przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad. 

 

Radny  Franciszek Kuczka  przekazał prowadzenie obrad radnemu Januszowi 

Kalinowskiemu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za oddane zaufanie. Mam nadzieję, że zasłużę na nie a 

do tego będzie mi potrzebna wasza pomoc. Pracami rady będziemy kierować wszyscy. Ja 

będę organizował sesje, natomiast w komisjach są przewodniczący, zastępcy, będziecie 

Państwo wy, jako uczestnicy poszczególnych komisji i sesji. Wspólnie podołamy 

obowiązkom mając na względzie rozwój i dobro miasta.  

 

Ad. pkt 8  

        Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży  

 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 

 

Radny Janusz Kalinowski  

Chciałbym zaproponować na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radną Małgorzatę 

Polikowską. Pani Polikowska w samorządzie chełmżyńskim funkcjonuje już 16 lat. W latach 

2002-2006 była przewodniczącą komisji oświaty, sportu i kultury. Od roku 2006 

nieprzerwanie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. A to już jest odpowiednią 

rekomendacją do   zgłoszenia Pani radnej na tę funkcję. Pani radna zawsze jest przygotowana 

do sesji i do posiedzeń komisji. Zadaje mnóstwo dociekliwych pytań. Myślę, że na tym 

właśnie samorząd polega. 

 

b) uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie 

kandydatur, 

 

Radna Pani Małgorzata Polikowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 
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Przewodniczący obrad zaproponował aby głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w 

składzie : 

1. Radna Anna Jakubowska,  

2. Radny Marcin Kałamarski, 

3. Radny Grzegorz Wojtalik. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyższym 

składzie. „Za” głosowało 13 radnych, wstrz.2. 

 

d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Przewodnicząca 

komisji skrutacyjnej radna  Anna Jakubowska  poinformowała radnych o sposobie 

głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży wybrano radną Panią Małgorzatę 

Polikowską w głosowaniu : za 11, przeciw 1, nieważne 3 głosy.   

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/2/18 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Dziękuję za wybranie mnie na funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Poczytuję to za 

wysoką ocenę mojej pracy w poprzednich kadencjach. Zapewniam, że będę rzetelnie, 

sumiennie pracowała i godnie was reprezentowała. 

 

Ad. pkt 9  

          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chełmży  
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Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Czy Pan przewodniczący mógłby precyzyjnie określić, czy komisje będą liczyły konkretnie 5 

osób, czy mogą być w liczbie mniejszej lub większej. To jest ważne. 

Chciałbym złożyć wniosek formalny, żeby komisje stałe rady liczyły po 5 członków. Proszę 

wyjaśnić jak to wygląda proceduralnie. 

Radny Janusz Kalinowski 

Jeżeli jest to wniosek formalny to musimy go przegłosować. Chyba, że ktoś ma głos 

przeciwny, bo tylko taki głos może być zabrany. Projekty uchwał są tak przygotowane, że jest 

tam 5 miejsc. Natomiast nie blokuje to niczego. Zgłoszono wniosek formalny i tego nie mogę 

przekładać. Zgodnie z przepisami wniosek musi być przegłosowany.  

Kto z Państwa jest za tym, żeby komisje pracowały w 5-osobowym składzie ? 

„Za” głosowało 11 radnych, sprzeciw zgłosiło 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż rada ustaliła, że komisje będą działać w  5-osobowych 

składach. 

Przewodniczący ogłosił przerwę, żeby radni mogli wpisać się do poszczególnych komisji. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałem wznowić obrady sesji i poinformować, iż deklarację pracy w komisji rewizyjnej 

złożyli następujący radni: 

1/ radna Krystyna Myszkowska, 

2/ radny Jakub Ingram, 

3/ radny Marcin Kałamarski, 

4/ radny Grzegorz Sosnowski. 

Spośród tych osób musimy wybrać przewodniczącego komisji. Chciałbym na 

przewodniczącego komisji zgłosić radnego Grzegorza Sosnowskiego.  Jest nauczycielem 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Jest radnym VI i VII kadencji w latach 

2010-2018. Ostatnie 4 lata był wiceprzewodniczącym komisji gospodarki miejskiej i rozwoju 

społeczno-gospodarczego.  

 

Radny Grzegorz Sosnowski  wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Jakuba Ingrama. 

Radny Jakub Ingram wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Janusz Kalinowski 

Będziemy głosować według kolejności zgłoszeń. Kto z Państwa jest za tym, aby na 

przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrać Pana Grzegorza Sosnowskiego.   

„Za” głosowało 11 radnych, sprzeciw zgłosiło 2 radnych, wstrzymało się 2 radnych. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano 

radnego Grzegorza Sosnowskiego. 

 

Radny Marek Jopp 

Wcześniej przyjęliśmy wniosek, że komisje liczą po 5 osób. Jak to się ma do tego co 

przyjęliśmy ? Czy wycofujemy się z tej decyzji ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Na razie niczego nie zmieniamy. W tym przypadku nie ma nadmiaru kandydatów. Może ktoś 

w  trakcie obrad zmieni zdanie i będzie chciał pracować w komisji rewizyjnej to wrócimy do 

tego. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałem tylko potwierdzić, że to co Pan powiedział jest słuszne. Ustalony jest skład 5 

osobowy ale to nie znaczy, że musimy wybrać taki skład.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, przeciw 2, wstrz, 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/3/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Deklarację pracy w komisji skarg, wniosków i petycji złożyli następujący radni: 
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1/ radny Zdzisław Zieliński, 

2/ radny Bartłomiej Kaczorowski, 

3/ radna Paulina Kachniarz-Wolska, 

4/ radny Grzegorz Wojtalik, 

5/ radna Anna Jakubowska.  

Na przewodniczącego komisji proponuję radnego Grzegorza Wojtalika. To człowiek  którego 

szerzej nie musiałbym przedstawiać ponieważ był wychowawcą i nauczycielem wielu 

roczników chełmżyńskich uczniów. Radny VII kadencji. To wiceprzewodniczący komisji 

planowania, budżetu i finansów, posiadający duże doświadczenie życiowe. 

Radny Grzegorz Wojtalik wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, przeciw 2, wstrz, 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/4/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji  

Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji     planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Deklarację pracy w komisji złożyli następujący radni: 

1/ radny Grzegorz Wojtalik, 

2/ radny Wiesław Wiśniewski, 

3/ radny Dawid Bocian, 

4/ radny Janusz Kalinowski , 

5/ radny Franciszek Kuczka.  
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Na przewodniczącego komisji proponuję radnego Franciszka Kuczkę. To człowiek, którego 

naprawdę nie trzeba nikomu przedstawiać. Funkcję radnego pełni przez wszystkie kadencje 

współczesnego samorządu, to jest od 1990 roku. Za działalność samorządową Rada Miejska 

w 2015 roku uhonorowała Pana Franciszka Kuczkę tytułem „Zasłużony dla Miasta Chełmży”. 

Przez ostatnie 4 lata bardzo sprawnie kierował pracami komisji planowania. 

Radny Franciszek Kuczka wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, przeciw 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/5/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji  

Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej 

Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Deklarację pracy w komisji złożyli następujący radni: 

1/ radny Zdzisław Zieliński, 

2/ radny Wiesław Wiśniewski, 

3/ radny Jakub Ingram, 

4/ radny Janusz Kalinowski , 

5/ radny Franciszek Kuczka, 

6/ radny Grzegorz Sosnowski. 

Na przewodniczącego komisji proponuję radnego Zdzisława Zielińskiego, który jest 

doświadczonym samorządowcem. Funkcję radnego pełni od 2002 roku. Przez ostatnie 4 lata 

kierował komisją gospodarki miejskiej.  
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Radny Zdzisław Zieliński wyraził zgodę. 

Radny Janusz Kalinowski 

Zanim przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały, pada pytanie co teraz zrobić ? 

Ustaliliśmy, że komisje będą 5 osobowe.  I co teraz ? Mamy 6 kandydatów. 

Radny Franciszek Kuczka 

Proponuje, żeby każdego ze zgłoszonych kandydatów przegłosować. I kandydatury, które 

uzyskają największą ilość głosów wejdą do składu komisji. 

Radny Marek Jopp 

Te osoby jednak się zgłosiły i wybrały, że chcą pracować akurat  w tej komisji. Trochę 

niemiło jakbyśmy głosowali i jedną osobę na siłę odrzucili. Wiem, że wcześniej 

zadecydowaliśmy, że komisje mają być 5 osobowe. Ułatwiłoby to pracę. Tak jak  osoby z 

większym doświadczeniem twierdzą, że o quorum jest ciężej przy 4 osobach, niż na przykład 

przy 5. Liczba nieparzysta zawsze jest lepsza. Moja propozycja jest taka, że jeżeli tutaj 

zgłosiło się 6 osób, to niech zostaną wszyscy w składzie komisji gospodarki miejskiej. Tam  

gdzie głosiło się 4 to niech też tak już będzie. Składam wniosek formalny o unieważnienie lub 

powtórzenie głosowania. Niech już tutaj prawnik się wypowie. 

Radny Janusz Kalinowski 

Czy jest to wniosek o całkowite odstępstwo, czy tylko w tym konkretnym przypadku ? 

Radny Franciszek Kuczka 

W tym przypadku. 

Pan Marcin Synak radca prawny Urzędu Miasta 

Zgadzam się. Można przeprowadzić ponowne głosowanie w tym konkretnym przypadku. 

Radny Janusz Kalinowski 

Proponuję 5 minut przerwy, żebyśmy mogli ustalić z Panem mecenasem dalszy tok 

postępowania. 

 

Wznawiamy obrady. Zgłoszono wcześniej wnioski. Pierwszy wniosek zgłosił Pan Franciszek 

Kuczka o przegłosowanie imienne poszczególnych kandydatur. Był również wniosek Pana 

Marka Joppa. Uważam, że powinniśmy wrócić do wniosku zgłoszonego jeszcze wcześniej i 

przegłosować, że komisje Rady Miejskiej mogą pracować w składach 4-6 osobowych.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Najprostszy do zrealizowania jest wniosek radnego Kuczki.  

Radny Marek Jopp 

Wycofuję mój niedoprecyzowany wniosek. 
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Radny Janusz Kalinowski 

Ja w takim razie składam wniosek, że komisje mogą pracować w składach osobowych od 4 

do 6 osób. To wniosek formalny i proszę o przegłosowanie. Natomiast ewentualne 

komplikacje związane z funkcjonowaniem poszczególnych komisji będziemy mogli omówić 

później. Chyba, że będziecie chcieli  dzisiaj jeszcze dyskutować na ten temat. 

Radny Franciszek Kuczka 

Najkorzystniej jest zachować zwiększoną liczbę radnych tylko w tej jednej konkretnej  

komisji. Ponieważ komisje, w których ustaliliśmy już składy będą musiały zostać ponownie 

przegłosowane. W przyszłości liczebność tych komisji również będzie można zwiększyć od 4 

do 6,  jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Radny Janusz Kalinowski 

W takim razie mój wniosek wycofam i poddam pod głosowanie wniosek Pana Franciszka 

Kuczki. Kto z państwa radnych jest „za” przyjęciem takiego rozwiązania ? 

„Za” głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Radni przyjęli wniosek, iż komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego 

może pracować w składzie od 4 do 6 osób. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, wstrz. 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/6/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji      gospodarki 

miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Deklarację pracy w komisji złożyli następujący radni: 
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1/ radna Krystyna Myszkowska, 

2/ radna Małgorzata Polikowska, 

3/ radny Marek Jopp, 

4/ radny Bartłomiej Kaczorowski, 

5/ radna Paulina Kachniarz-Wolska. 

Na przewodniczącego komisji proponuję radną Krystynę Myszkowską, która funkcję radnego 

pełni przez ostatnie 4 kadencje. W latach 2014-2018 była przewodniczącą komisji  polityki 

społecznej i porządku publicznego. Była również wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej.  

Radna Krystyna Myszkowska wyraziła zgodę. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Chciałabym zgłosić kandydaturę radnego Bartłomieja Kaczorowskiego. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski wyraził zgodę. 

Radny Janusz Kalinowski 

Będziemy głosować w kolejności zgłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby 

przewodniczącym komisji polityki społecznej… została radna Krystyna Myszkowska ? 

„Za” głosowało 12 radnych, 3 radnych głosowało przeciw.  

Na przewodniczącego komisji wybrano radną Krystynę Myszkowską. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, wstrz. 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/7/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji   polityki społecznej  

i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 
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Deklarację pracy w komisji złożyli następujący radni: 

1/ radny Marek Jopp, 

2/ radny Marcin Kałamarski, 

3/ radna Małgorzata Polikowska, 

4/ radna Anna Jakubowska, 

5/ radny Dawid Bocian. 

Na przewodniczącego komisji proponuję radnego Marek Joppa. To radnych dwóch ostatnich 

kadencji, czyli 2010-2018. W kadencji 2014-2018 kierował pracami przedmiotowej komisji.  

Radny Marek Jopp wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, przeciw 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/8/18 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania  

komisji   oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Janusz Wilczyński 

Kwestia wynagrodzeń włodarzy miast była przedmiotem regulacji  w maju bieżącego roku, 

kiedy to po głośnej sprawie z nagrodami członków rządu Rada Ministrów podjęła decyzję o 

obniżeniu wynagrodzeń samorządowcom. Te wynagrodzenia uległy obniżeniu o 20%. Z tym 

że rady poszczególnych gmin różnie podchodziły do tematu. Uważały, że taka decyzja w 

przypadku samorządowców jest niesłuszna. Rozporządzenie płacowe dotyczące pracowników 

samorządowych od 8 lat było niezmieniane. Płace na stanowiskach kierowniczych w 

samorządach były zamrożone. W kontekście zmiany wynagrodzeń do najniższego lub 
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przeciętnego, środowisko samorządowe uważało, iż decyzja o zamrożeniu wynagrodzeń przez 

8 lat jest niesprawiedliwa społecznie. W przypadku naszej rady temat był przedmiotem sesji 

w czerwcu. Rada rozważając różne warianty podjęła decyzję o niepodejmowaniu uchwały. To 

skutkowało tym, że pozostawiono wynagrodzenie burmistrzowi na dotychczasowym 

poziomie. W międzyczasie pojawiły się stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej 

mówiące o tym, iż wypłata wynagrodzenia niezgodnie z rozporządzeniem jakie 

obowiązywało od 1 lipca może być traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. W naszym przypadku mimo, iż rada nie podjęła uchwały o obniżce 

wynagrodzenia, Pan Burmistrz sam zdecydował, że chce pobierać wynagrodzenie w kwocie 

dopuszczalnej od 1 lipca, czyli w kwocie obniżonej. Z racji tego, że od nowej kadencji, od 

objęcia mandatu istnieje konieczność ponownego ustalenia wynagrodzenia, aktualna uchwała 

została przygotowana w takiej wersji jaka obowiązuje od 1 lipca, czyli w wartościach 

obniżonych o 20% w stosunku do wynagrodzenia sprzed zmian. Wynagrodzenie włodarzy 

miast składa się z 4 składników i w tym wypadku netto wynosi poniżej 7 tys. zł. 

Wynagrodzenie uzależnione jest też od wielkości gminy, które zostały podzielone na trzy 

kategorie - do 15 tys. mieszkańców, od 15-100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. 

mieszkańców. My mieścimy się w tej najniższej kategorii, kiedyś byliśmy w środkowej. To 

powoduje też, że wynagrodzenie burmistrza jest najniższe w tych trzech kategoriach. 

Radny Marek Jopp 

My nad tą sprawą pochylaliśmy się już jeszcze w starej kadencji. Chodzi mi o obniżenie 

uposażeń wójtów, burmistrzów, prezydentów. To było takie przykrycie tego, że te premie 

nieszczęsne były rządzącym przyznane i to była reperkusja, żeby pokazać jaki rząd jest 

oszczędny. Do tej pory rady same ustalały wysokość wynagrodzeń a teraz rząd to odgórnie 

obniżył. Widzimy tu uposażenie obniżone o 20%. Jak wszyscy wiemy, wszyscy teraz 

strajkują, demonstrują, żeby zarabiać więcej, jest presja wynagrodzeń. Ja cały czas się nie 

godzę z tym, że rząd wie lepiej od nas jak pracuje burmistrz i że trzeba obniżyć mu pensję. 

Dlatego ja konsekwentnie tak jak wtedy będę głosował przeciwko.  

Radny Franciszek Kuczka 

Całkowicie zgadzam się ze stanowiskiem radnego Pana Marka Joppa. Nikt poza radą miejską 

nie powinien mieć prawa do ustalania wynagrodzenia burmistrza. 

Radny Janusz Kalinowski 

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli nie podejmiemy tej uchwały, to Pan Burmistrz nie 

otrzyma wynagrodzenia. 
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Radna Małgorzata Polikowska 

Dobrze, że Pan Przewodniczący to wyjaśnił, bo to jest bardzo ważna uchwała. 

Radny Marek Jopp 

Oczywiście też nie godzę się na to, żeby Pan Burmistrz w ogóle wynagrodzenia nie dostawał. 

Nie wiem w jaki sposób mógłbym wyrazić swój sprzeciw, że zostaliśmy zmuszeni do 

ustalenia wynagrodzenia w takiej wysokości, że to za nas zdecydowała większość sejmowa. 

Może powiem salomonowo: będę głosował za tą uchwałą będąc przeciw, może jak 

Wicepremier Gowin będę głosował „za” ale nie będę się cieszył.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 12, wstrz. 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/9/18 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16.   

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Właściwie mamy tutaj sytuację, gdzie najpierw powinno się odbyć głosowanie komisji 

planowania, budżetu i finansów, bo uchwała wymaga rekomendacji komisji. Chciałem 

nowym radnym wyjaśnić, że to są uchwały, które zmieniają się praktycznie na każdej sesji, 

nie jest to nic nadzwyczajnego. Uchwała budżetowa jest najczęściej zmieniającą się uchwałą, 

a w grudniu to w ogóle nazywamy ją czasem czyszczącą i ustawiamy nią tę nową sytuację 

końca roku. Proponuję zrobić chwilę przerwy, by komisja planowania mogła wypracować 

opinie na temat tych uchwał.  

Następnie Pan Burmistrz przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały oraz 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. 
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Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 

Po wznowieniu obrad przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów radny 

Franciszek Kuczka przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/10/18 

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 17.  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta  

na 2018 rok 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych - „za” 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/11/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta  na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18.   

              Interpelacje 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zanim przejdziemy do tego punktu, chciałbym Państwu przypomnieć o tym, że zmieniła się 

ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią jeśli chodzi o interpelacje i zapytania, to 
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muszą być one składane na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 

niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana 

do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana 

jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w BIP i na stronie 

internetowej gminy oraz w inny zwyczajowo sposób przyjęty. Przekazuję tę informację, 

żebyście wszyscy Państwo mieli świadomość. To jest pierwsza sesja i jeżeli są jakieś 

interpelacje czy wnioski i zapytania, to mogą Państwo je złożyć, natomiast w ślad za tym 

proszę o pisemne potwierdzenie i złożenie w biurze rady. 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 19.   

           Odpowiedzi na interpelacje 

 

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

 

Ad. pkt 20.   

             Wnioski i zapytania 

 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 21.   

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 22.   

            Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23.   

             Komunikaty 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Rzeczywiście ten zapis ustawowy, dotyczący interpelacji i zapytań jest taki jak powiedział 

Pan Przewodniczący ale myślę, że my będziemy starali się to tak zrobić, żeby nie ograniczać 

sprawności, bo czasem są pewne rzeczy, które rodzą się Państwu w trakcie sesji i można też 

od razu odpowiedzieć. Ja myślę, że można to zrobić w ten sposób, że potem ten wniosek czy 

zapytanie trafi do przewodniczącego rady, ja na to odpowiem na sesji a oprócz tego 

dostaniecie Państwo odpowiedź na piśmie w formie wyciągu z protokołu, który będziemy 

publikować. Tak dziś rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym, żeby się w żaden sposób 

nie ograniczać, jeżeli chodzi o sprawność i skuteczność rady. 

Chciałbym się zwrócić do Pana Przewodniczącego, żeby 6 grudnia odbyła się sesja, gdyż jest 

konieczność podjęcia uchwał podatkowych. Musimy zdążyć je opublikować, żeby 

obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku. Podejrzewam, że na pewno będą jeszcze zmiany w 

budżecie. Oprócz tej sesji do końca roku dwie a na pewno jedna sesja jeszcze się odbędzie. 

To jest taki szczególny okres. Poza tym jak co roku o tej porze chciałem się zwrócić z prośbą, 

żeby komisję budżetową zrobić wspólną gdzieś między 6 grudnia a świętami. Jeżeli Państwo 

wyrazicie taką wolę to zrobimy jedno wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych rady 

poświęcone projektowi budżetu na rok przyszły. 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym poinformować, że zwyczajem stało się, że radni na I sesji mogli zdeklarować się o 

przekazywaniu części diety na dożywianie dzieci w naszych szkołach. Ja z tego skorzystam, a 

jeśli ktoś z Państwa ma taką wolę to oświadczenie można przekazać do biura rady.  

Zanim dokonam zamknięcia sesji, chciałbym jeszcze raz pogratulować Państwu wyboru na 

funkcję radnych, Panu Burmistrzowi ponownego objęcia stanowiska burmistrza. Chciałbym 

podziękować wszystkim mieszkańcom, że aktywnie uczestniczyli w tych wyborach. My ze 

swej strony będziemy reprezentować wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy nas 

wybrali ale również tych, którzy mogli głosować na naszych kontrkandydatów. Ich pomysły 

pewnie będą dla nas inspiracją do tego, żebyśmy mogli to spożytkować na rzecz naszych 

mieszkańców i na rzecz rozwoju naszego miasta. 

 

Ad. pkt 24.  

            Zamknięcie sesji 

 



23 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia I sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                         

             Franciszek Kuczka 

 

     Janusz Kalinowski 

                           

 

     Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 

 

 


