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P R O T O K Ó Ł  NR  II/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

II sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  6 grudnia 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. 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 oraz 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 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku – druk sesyjny nr 14. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok – druk sesyjny nr 15. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok – druk sesyjny nr 16. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do 

złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie miasta Chełmży” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium 

Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji 
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wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz 

ewentualnych dopłat do taryf -  druk sesyjny nr 17. 

7. Interpelacje. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 

9.  Wnioski i zapytania. 

10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11.  Oświadczenia. 

12.  Komunikaty. 

13.  Zamknięcie sesji. 

 

Pan Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Pan Zenon 

Jędrzejewski. To wieloletni członek zasłużonego dla miasta Chełmży Chóru Mieszanego Św. 

Cecylia. Pan Zenon przez całe dekady reprezentował wraz z  pozostałymi członkami chóru 

nasze miasto w kraju jak i za granicą na różnego rodzaju koncertach i festiwalach, 

przysparzając Chełmży i chórowi chwały. Za godne reprezentowanie naszego miasta Pan 

Zenon Jędrzejewski wraz z chórem został wyróżniony przez Radę Miejską tytułem Zasłużony 

dla Miasta Chełmży. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie zmarłego Zenona 

Jędrzejewskiego minutą ciszy.   

Chciałbym poinformować, że uroczystości pogrzebowe zaczną się w dniu jutrzejszym o 

godzinie 12,00. 

 

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 10 wstrz. 1 wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

 

Radny Marek Jopp 

Czy nie moglibyśmy zmienić w regulaminie obrad, żeby sekretarzem obrad była zawsze 

wiceprzewodnicząca rady Pani Małgorzata Polikowska i żeby od początku obrad zasiadała za 

stołem prezydialnym ? Mogłaby w zakresie obowiązków mieć pełnienie funkcji sekretarza a 
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w sytuacji kiedy nie może uczestniczyć w sesji, to sekretarza oczywiście wybierzemy spośród 

radnych.   

Radny Janusz Kalinowski 

Będzie to uregulowane w statucie miasta i regulaminie  obrad. 

c)       

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku dwóch projektów uchwał, które były omawiane na 

posiedzeniu komisji planowania, budżetu i finansów. To jest : 

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  

miasta Chełmży na lata 2018-2033. 

Część tych zmian to są rzeczy bieżące, które mają miejsce. A druga część związana  jest ze 

zbliżaniem się do końca roku i wstępne działania czyszczące budżet. 

Przewodniczący obrad zaproponował, aby w/w projekty uchwał omówić w punkcie 7 i 8. 

Poprawkę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z przyjętą zmianą. 

Wszyscy radni głosowali „za”.  

 

d)         Protokół z I sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu za 10 wstrz. 

1. 

 

Ad. pkt 2 

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Marek Jopp 

Pkt 7. Kto wchodzi w skład komisji mieszkaniowej ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Komisja mieszkaniowa to takie ciało, które opiniuje wszelkie sprawy związane z działaniem 

materii, którą jest przydział mieszkań, ustalanie kolejności remontów, przygotowanie co roku 

listy komunalnej i socjalnej przydziału mieszkań. Komisja działa w składzie 5 osobowym. To 

jest Pan Franciszek Kuczka – przewodniczący i przy tym zostajemy. Z mieszkaniówki jest 

Pani Anna Makowska. Z MOPS-u jest zmiana jednej osoby , a mianowicie pracownika 

socjalnego na wniosek Pani Maciejewskiej.  Z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest Pan 

Zbigniew Kręgiel – prezes spółki. W miejsce Pana Janusza Mikołajczyka  ze strony rady 
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powołałem radnego Grzegorza Sosnowskiego.  Zrobiłem to celowo, ponieważ bardzo dużo 

osób, szczególnie tych znajdujących się na listach socjalnych, są to osoby, które mają kontakt 

z Zespołem Szkół Specjalnych. Znajomość środowiska przez Pana Sosnowskiego może 

wpłynąć na bardziej obiektywne oceny i opinie. Wspomagam się komisją, natomiast nie 

zwalniam się z odpowiedzialności ostatecznej decyzji przydziału. Komisja wystawia opinię 

ale my taką opinię zbieramy również z ZGM,  MOPS i  mieszkaniówki. Różnice między 

opinią moją i komisji zdarzają się rzadko a jeśli już to negocjujemy. Mam nadzieję, że 

komisja w takim składzie będzie pracowała przez całą kadencję. 

 

Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji o niepodejmowaniu  projektu uchwały.  

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu imiennym przyjęła stanowisko o niepodejmowaniu 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2019 roku.  

 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński.   

 

Ad. pkt 4 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2019 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania…  przedstawił  

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  II/12/18 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 

rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2019 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania…  przedstawił  

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Wysokość podatków wywołuje dyskusje wśród społeczeństwa. Wprawdzie w tej chwili 

doszliśmy do maksymalnych stawek ale to wpływa na subwencję, którą my otrzymujemy. 

Mieszkańcy przede wszystkim muszą zauważyć, że jeżeli w mieście dzieją się inwestycje a te 

inwestycje naprawdę są duże, zarówno te widoczne, jak i niewidoczne, to jest nasz udział jako 

mieszkańców. Ja też posiadam mieszkanie, też będę płaciła podatek. Nie postrzegajmy tego 

jako obciążenie ale jako nasz udział w tym co się dzieje w mieście.  

Pan Jerzy Czerwiński   
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Poruszyła Pani temat subwencji. Ministerstwo Finansów albo Prezes GUS w rozporządzeniu 

określa wysokość maksymalnych stawek podatku.  W momencie obniżania stawek 

podatkowych od tych maksymalnych, dla ministerstwa, które wylicza subwencję 

wyrównawczą przede wszystkim podstawą jest traktowanie nas tak jakby te dochody 

faktycznie były. W pewnym sensie stracimy dwa razy. Mamy mniejsze przychody z tytułu 

podatku i mamy mniejszą subwencję. Te dochody są  nam tak wliczone jakbyśmy je mieli. 

Mamy uchwałę o zwolnieniach podatkowych dla podmiotów gospodarczych, które 

rozpoczynają działalność  a kupiły nieruchomość z przeznaczeniem na cele związane z tą 

działalnością i wzrosło zatrudnienie. Działa to  dokładnie tak samo. Oczywiście po pewnym 

czasie to się opłaci ale dokładnie jest tak jak mówi Pani Myszkowska. Subwencja maleje gdy 

każdy ruch na podatku w dół od maksymalnej stawki traktowany jest tak, jakbyśmy 

świadomie rezygnowali z dochodów i one są liczone, że je mamy.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  II/13/18 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 

rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 6 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Chełmży do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
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lata 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” o koszcie wyższym niż 

wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość 

prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf  

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Moje pytanie nie dotyczy samego projektu uchwały ale frontu robót jakie się właśnie 

rozpoczęły. Czy jeszcze w najbliższym czasie przed zimą będzie coś robione ? Czy tylko na 

tym odcinku ? 

Pan Jerzy Czerwiński   

Jesteśmy na newralgicznym odcinku. Tak normalnie Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 

pozwoliłby nam wejść przed zimą. Mamy zgodę z racji awarii. Zajęcie pasa drogowego na 

drodze wojewódzkiej, na przykład na odcinku tylko tam i na odcinku Kościuszki – wejście na 

Bulwar, firmę kosztuje ponad 1,5 mln zł.  Tych opłat nie da się uniknąć. Wracam do pytania. 

W harmonogramie wykonanie tych prac przewidziane jest do marca. Te opłaty są dopingiem, 

żeby to zrobić szybko. Jeśli warunki pogodowe pozwolą to jest to temat na półtora miesiąca. 

Oprócz tego wcześniej miało miejsce wejście na Pensjonaty. Stanowi to uciążliwość dla ludzi, 

którzy tam mieszkają. W tym roku przed zimą prawdopodobnie nie będzie wejścia na osiedle 

3-go Maja. W ramach robót dodatkowych  jest jeszcze  sprawa odcinka ulicy Mickiewicza  od 

Hallera do zakrętu z ulicy Chełmińskiej w lewo. Nie mieliśmy uzgodnionego sposobu 

odprowadzania wody deszczowej. Dzisiaj to mamy. Najprawdopodobniej w którymś 

momencie pojawi się temat dodatkowej realizacji albo odrębnego zadania na tym odcinku, bo 

to też jest niezwykle ważne. Odcinek, który sprowadza wodę z ulicy Chełmińskiej, Szewskiej  

do niecki przed szpitalem. W tej chwili mamy możliwość przejścia na Miałkusz nowym 

kanałem deszczowym. Stary kanał ma ponad 100 lat i jest w złym stanie. My walczymy z 

instalacjami, które w wielu przypadkach mają znacząco powyżej 100 lat. Jeśli już o tym 

mówimy to dla mnie rozwiązanie kanalizacyjne z lat chyba 70-tych, które polegało na tym, że 

ścieki z osiedla bloków na ulicy Wyszyńskiego nie poszły bezpośrednio przez Cukrownię do 

oczyszczalni, tylko do przejazdu kolejowego i od przejazdu dopiero do ulicy Toruńskiej i 

kolektorem AD w kierunku tłoczni ścieków przez Polną, to jest dziwne. To jest właśnie 

przyczyna awarii. To jest podaż ścieków z całego osiedla  Wyszyńskiego i nie tylko, które idą 
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pod torami i na odcinku do Dąbrowskiego i jeszcze dalej do Toruńskiej. Tam jest jedyny 

odcinek starego kolektora.    

 

Radny Marek Jopp 

Zdziwiłem się, że taka duża jest kwota za zajęcie pasa drogowego. Czy po zakończeniu tych 

naszych inwestycji na drogach wojewódzkich mamy szansę na  to, że te drogi będą nowe ? 

Teraz stan tych dróg jest nie najlepszy. Ciężko do tej pory było wymóc cokolwiek na 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich.  Czy zakończone inwestycje spowodują, że ta jakość dróg 

wojewódzkich w Chełmży poprawi się.  

Pan Jerzy Czerwiński   

Podejrzewam, że wykonawca zrobi wszystko, żeby nie płacić 1,5 mln zł. Na odcinku od 

przejazdu kolejowego do ulicy Dąbrowskiego droga musi być odtworzona w  stanie nie 

gorszym niż była. Na ulicy Kościuszki droga nie będzie odtwarzana w powierzchni wykopu, 

tylko od krawężnika do krawężnika. Czyli pojawi się nowa ulica  z nową nawierzchnią. Na 

osiedlach drogi będą gruntowe  ale odtwarzane w takiej technologii, że mam nadzieję, iż 

przez dwa - trzy lata, kiedy dojrzejemy finansowo  do budowy dróg będą to drogi 

zdecydowanie lepsze niż dzisiejsze  szutrowe. Tu przeszedłem z dróg wojewódzkich na 

nasze. Podobnie będzie na osiedlu Górna na lewo. Natomiast jeśli chodzi o ulicę 

Mickiewicza, to jeśli rozwiążemy problem wody deszczowej  w ramach dodatkowego zadania 

to Zarząd Dróg Wojewódzkich odwrotnie  w przyszłym roku  położy cały nowy odcinek 

prawdopodobnie nie od ulicy Hallera ale od Paderewskiego.    

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  II/14/18 
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w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do złożenia wniosku o zwiększenie 

dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia 

pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta 

Chełmży” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu 

projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2018 rok 

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

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania…  przedstawił  

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  II/15/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 
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          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy  miasta Chełmży na lata 2018-2033 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – wiceprzewodniczący komisji planowania…  przedstawił  

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  II/16/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  miasta 

Chełmży na lata 2018-2033 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

        Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 10   

           Odpowiedzi na interpelacje 

 

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

 

Ad. pkt 11   

           Wnioski i zapytania 
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Radny Grzegorz Sosnowski 

Zgodnie z procedurą mój wniosek w formie pisemnej został złożony na ręce Pana 

Przewodniczącego. Wnioskuję o zmianę regulaminu budżetu obywatelskiego w części 

dotyczącej terminu dokonywania naboru wniosków oraz głosowania nad nimi z jesiennego, 

który obowiązuje w dniu dzisiejszym na wiosnę (maj, czerwiec).  Z praktyki, którą mam 

przyjemność realizować wspólnie z mieszkańcami, okres wiosenny jest bardziej sprzyjający 

ku temu, żeby większa liczba mieszkańców brała udział i mogła wypowiadać się „za” lub 

„przeciw” zgłoszonym pomysłom.   

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12   

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Wniosek został przyjęty i zobaczymy jaka będzie możliwość jego realizacji.  

 

Ad. pkt 13   

            Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14   

            Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

W dniu 13 grudnia b.r. o godzinie 12,00 zorganizujemy wspólne posiedzenie komisji stałych 

rady. Omówimy sprawy budżetu miasta na 2019 rok. Jednocześnie odbędziemy szkolenie w 

zakresie posługiwania się nowymi formami głosowania elektronicznego. Dlatego 

uczestnictwo wszystkich byłoby jak najbardziej wskazane.  

 

Ad. pkt 15   

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia II sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 
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Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska 

 


