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P R O T O K Ó Ł  NR  III/18 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

III sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  27 grudnia 2018 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,45. 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. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

6. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

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

rok – druk sesyjny nr 24. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 – druk sesyjny nr 23. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033 - druk sesyjny nr 12. 

9.1. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033. 

9.2. Dyskusja nad projektem uchwały. 

9.3. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok – druk sesyjny nr 

13. 

10.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 

10.2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu na 2019 rok. 

10.3. Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży. 

10.4. Stanowisko Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych. 

10.5. Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków. 

10.6. Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych wniosków. 

10.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk 

sesyjny nr 25. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Chełmży - druk sesyjny nr 20. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk sesyjny nr 21. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 - druk sesyjny nr 22. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Interpelacje. 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty. 
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21. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

 

Otwarcia III sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski na podstawie listy 

obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 13.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Wybór sekretarza obrad 

 

Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 12 wstrz. 1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

 

Ad. pkt 4  

            Prezentacja proponowanego porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

 

Ad. pkt 4.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 13).  

 

Ad. pkt 5  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 
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Protokół z II sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie ( „za” 13). 

 

Ad. pkt 6  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Nie było zapytań dotyczących informacji z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad. pkt 7 
 

           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 opinię 

komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Ad. pkt 7.1.  

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 12 (jeden radny nie oddał głosu).  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski. 

Głosu nie oddał Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/17/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

 

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  

 

Pani Krystyna Lulka  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Zwiększono limit wydatków na ochronę mienia z 46 tys. zł na 131 tys. zł.  Co miało na to 

wpływ ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wpływ mają dwie rzeczy. Rośnie stawka  oraz fakt, iż tamta umowa była na rok a ta jest na 

dwa lata. W roku 2019 jest 46 tys. zł a w roku 2020 jest 65 tys. zł. Po raz pierwszy mieliśmy 

monitoring z udziałem osób fizycznych  tylko w soboty a teraz przechodzimy na system 

zawsze bez udziału osób trzecich. Mamy umowę na dwa lata. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił opinię 

komisji w sprawie projektu uchwały.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym powrócić do zapytania radnej Myszkowskiej. Generalnie dyskutujemy o różnicy 

między rokiem 2019 i 2020. Pytała Pani o różnicę między latami. Taka była oferta. Nie 

mieliśmy żadnej innej. Po drugie my i tak mamy ofertę dwukrotnie tańszą niż jak wcześniej 

korzystaliśmy tylko z ochrony fizycznej. Ta oferta jest negocjowana i jest niższa o 15-20% od 

tej pierwotnie przedstawionej. 

 

Ad. pkt 8.1.  

              Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski, Franciszek 

Kuczka. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/18/18 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1.  

             Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 9/WPF/2018 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie WPF na lata 2019-2033, która to  stanowi 

załącznik do protokołu.   

 

Ad. pkt 9.2.  

              Dyskusja nad projektem uchwały 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego komisji planowania…  przedstawił 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Ad. pkt  9.3.  

             Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  
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„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski, Franciszek 

Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/19/18 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży  

na lata 2019-2033 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok  

 

Ad. pkt 10.1.  

              Przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jesteśmy po wstępnym przyjęciu projektu na komisji wspólnej. Chciałbym przede wszystkim 

przedstawić główne założenia budżetu, dochody i wydatki. Powiem również o zagrożeniach, 

które zawsze istnieją. Nikt nie jest w  stanie przewidzieć jaka będzie gospodarka, jakie będą 

dochody z podatków, stan bezrobocia itd. Budżet roku 2019 w dochodach  to 66.519.960,49 

zł. Spotkałem się z opiniami Ministerstwa Finansów, w których mówi się, że budżety gmin 

rosną minimum o 10-15%. Nie jesteśmy gminą ani bogatą, ani specjalnie biedną. Jesteśmy 

gminą średnią. Widać, że tak do końca nie jest. Po drugie część dochodów jest pochodną 

świadczeń socjalnych, jak na przykład świadczenie wychowawcze i siłą rzeczy rośnie, jeśli 

zwiększa się zapotrzebowanie na to, przeliczając wprost na liczbę urodzonych dzieci, liczbę 

osób przybywających do Chełmży. Nie są to środki, które mogą być  w jakikolwiek inny 

sposób konsumowane. A więc te wzrosty budżetowe nierzadko bywają wzrostami pozornymi. 
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Mogę powiedzieć, że nie ma spadku dochodu w planowanym projekcie budżetu, który 

przedstawiam. Dochody dzielimy na bieżące i majątkowe. 

Dochody bieżące – 55.755.042,60 zł. Dochodów majątkowych mamy 10.764.917 zł 

Wydatki kształtują się na poziomie 72.136.946,56 zł, w tym wydatki bieżące – 52.398.838,98 

zł  i majątkowe – 19.738.107,58 zł. Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne. One zawsze 

cieszą. Im ta kwota wyższa, to powstaje w mieście nowa materia, która generalnie ułatwia 

życie naszym mieszkańcom. Na ten rok to kwota realnie duża i wynika głównie z tego faktu, 

że wykonujemy ogromne zadanie kanalizacyjne, wykonujemy termomodernizację, planujemy 

odnawianie niektórych odcinków dróg i tak dalej. Zaplanowany deficyt wynosi  5.616.986,07 

zł. Zostanie on w całości pokryty z nadwyżki budżetowej i kredytów.  

Główne źródła dochodów: 

- podatek od nieruchomości 7.850.000,00, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9.396.135,00, 

- podatek od środków transportowych 130.000,00, 

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.720.000,00,  

- podatek dochodowy od osób prawnych ( cit)  – 300.000,00. 

Znacząca pozycja dochodów to subwencje w kwocie 15.216.508,00, w tym: 

- subwencja oświatowa – 8.152.096,00, 

- subwencja wyrównawcza – 6.169.895,00,  

- subwencja równoważąca – 894.517,00. 

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 15.179.000,00,  

co stanowi 22,85% dochodów ogółem. Ta kwota będzie wyższa. W tym są : 

- dotacje – 15.113.700,00, 

- dochody własne – 85.300,00. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wieczystego użytkowania i 

sprzedaży mienia to kwota 3.984.000,00, w tym ze sprzedaży majątku 700.000,00 . Przed 

nami w styczniu zmiana formuły prawnej wieczystego użytkowania. Od 1 stycznia wieczyste 

użytkowanie jako instytucja nie istnieje. Pojawia się w tym miejscu własność, oczywiście w 

zakresie dotyczącym budownictwa mieszkaniowego. Najprawdopodobniej nastąpi obniżenie 

dochodów w tej materii. To co będziemy chcieli dać naszym mieszkańcom, to automatycznie 

zostanie odjęte  od dochodu gminy. Oczywiście można pozostać na 20 lat z takim stanem jaki 

jest  ale nie wiem czy takie są oczekiwania naszych mieszkańców przy tej zmianie ustawowej. 

To temat na styczeń, z  którym na pewno się spotkamy.   

Wydatki na rok 2019 zamknęły się kwotą 72.136.694,56 zł, w tym na: 
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- wydatki bieżące 52.398.838,98, tj. 72,64% wydatków ogółem, 

- wydatki majątkowe 19.738.107,58, tj. 27,36% wydatków ogółem. Przy takich procentach 

możemy mówić o bardzo dobrym roku inwestycyjnym. Gdyby założyć, że wszystkie 

przetargi będą skuteczne i będziemy w stanie udźwignąć kwoty zaproponowane w wyniku 

tych przetargów na te zadania, które mamy, to jest to rok inwestycyjnie  wyjątkowy. Gminę 

ze środków własnych bez dotacji finansowych stać na poziom do 5 % wydatków 

majątkowych, gdybyśmy brali pod uwagę dochody własne plus subwencje i dotacje. 

Oczywiście dzieje się to za sprawą budżetu unijnego, który jest właśnie w tej chwili 

konsumowany.   

Wydatki na utrzymanie oświaty to kwota 14.757.915,50 zł.Właściwie w tej kwocie nie ma 

żadnych inwestycji oświatowych. Ta kwota jest na utrzymanie oświaty, funkcjonowanie szkół 

a lwia część to wynagrodzenia. Subwencja oświatowa wynosi 8.152.096,00 zł – kwota 

6.605.819,50 zł pochodzi z budżetu gminy. Jeżeli wydatki obciążające budżet pomniejszy się 

o wydatki na przedszkola (które są zadaniem własnym), to miasto do „oświaty” dopłaca 

3.830.155,00. Kwota 8.152.096,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2019 r. 

Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2018 różnica 

pomiędzy planowaną a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 212.027,00,  

co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 8.175.829,00 do kwoty 7.963.802,00. 

Wydatki na „pomoc społeczną” to kwota 18.475.022,00. Dotacje wynoszą 15.113.700,00. 

Kwota 3.361.322,00 to wydatki z budżetu gminy, w tym na: 

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, 

- utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zjawisko pogłębiające 

się. Na ten rok to kwota około 700 tys. zł., 

- udział miasta w „dożywianiu”, 

- noclegownie (schronienie osób bezdomnych), 

- zasiłki celowe, 

- pieczę zastępczą, 

- zatrudnienie asystenta rodziny, 

- utrzymanie MOPS. 

Realizujemy całą pomoc społeczną jako zadanie zlecone. Wszyscy pracownicy MOPS-u 

właściwie realizują to zadanie i są dofinansowywani przez budżet państwa. Nie pokrywa  

jednak to nawet 60% funduszu płac. Przy czym te płace nie są  na „powalającym”  poziomie.  
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Wydatki na „gospodarkę komunalną” (gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, 

oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie targowiska, szalety) to kwota 

21.300.572,58. 

Dotacja na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej to kwota 1.546.800,00 zł.  

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w budżecie przeznacza się 2.016.756,00 zł. OSiT 

się rozrasta i nie jestem przekonany, że ta kwota wystarczy. Mamy nowy obiekt na stadionie i 

tam musi pojawić się zatrudnienie.  

Wydatki na „utrzymanie zasobu mieszkaniowego” gminy to 3.017.000,00 zł. Te wydatki 

powinny pokrywać czynsze. Wiemy jednak jakie są zaległości w czynszach. Nie windujemy 

czynszów, bo to generuje zaległości po drugiej stronie.  

Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie miasta w kwocie 19.738.107,58 zł (27,36% 

wydatków ogółem) . To znowu jest kwestia planów i możliwości finansowych. Mamy ulice 

śródmieścia, takie jak Szewska, Strzelecka, Paderewskiego i Św. Jana. Na to mieliśmy w 

projekcie kwotę 600 tys. zł. I tutaj chciałem wnieść poprawkę. Po tych zmianach budżetu 

ulica Frelichowskiego zostanie w całości zapłacona  w tym roku, czyli do budżetu uwalnia się 

tą kwotę, która była zaplanowana na ten odcinek ulicy Frelichowskiego. Czyli właściwie 

będziemy mieli 950 tys. zł.  Nie potrafię ocenić, co jesteśmy w stanie zrobić  z wymienionych 

ulic. Na pewno będziemy ogłaszali przetargi. Będziemy patrzyli co się na tym rynku dzieje.  

Tu były ogromne nadzieje, że rynek wykonawcy z pewnego przyspieszenia wynikającego ze 

środków budżetowych i pozabudżetowych właściwie powinien nieco ostygnąć. A po drugiej 

stronie rosną koszty, bo one wiążą się z ceną paliw, energii, z tym co się dzieje z masą 

asfaltową. Zamknięto  wytwórnie asfaltu. Powstał monopol na masę bitumiczną. Ceny są 

dyktowane przez te duże firmy.       

Planujemy realizację inwestycji: 

1. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 656.897,00 zł. Do 19 kwietnia jest 

termin oddania pomostu do użytku. 

2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 1.500.000,00 zł; 

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Chełmży – 2.190.000,00 zł . To termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 

oraz basenu. 

4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 

– 11.600.234,90 zł . Zadanie rozłożone jest na dwa lata. Mam nadzieje, że będzie 

realizowane zgodnie z harmonogramem.  
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5. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 782.429,76 zł; Inkubator miał być realizowany 

ze starostwem na bazie ich budynku. Starostwo zrzekło się budynku. Mamy zabezpieczone 

pieniądze w LGD na poziomie 1,8 mln zł ale pierwszy przetarg się nie powiódł. 

Szacowanie kosztorysowe adaptacji tego budynku na inkubator na 2,2 mln zł to nie jest 

wcale zaniżone szacowanie ale jedyna oferta była na 3,2 mln zł. Mamy  dwie możliwości i 

z nich właściwie korzystamy. To znaczy powtórzenie przetargu i to robimy licząc, że od 

stycznia będzie zainteresowanie innych firm. A drugi temat jest trudniejszy, bo odsunie w 

czasie, to jest powrót do koncepcji, że inna firma przygotuje dokumentację i dopiero 

ogłosimy przetarg na wykonawstwo.  

6. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 98.833,92 zł ; 

7. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – 100.000,00 zł; 

8. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 800.000,00 zł. Reforma narzuciła 

obowiązek pełnej szkoły, w której są oddziały I-VIII. W Szkole Podstawowej nr 5 brakuje 

3-4 izb lekcyjnych i sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna to wydatek rzędu 2-2,5 mln zł. 

Nie jest to więc wydatek do udźwignięcia od razu. Przygotowaliśmy dokumentację. 

Wymaga ona modernizacji w całości budynku, żeby pozyskać salę, dobudować kotłownię, 

dobudować łącznik. Jeżeli znajdzie się wykonawca, państwo zdecydujecie co z kwotą, bo 

mamy  zaplanowane 800 tys. zł. Zadanie powinno być zrealizowane do września 

przyszłego roku. Zaraz po uchwaleniu budżetu chcemy ogłosić przetarg. To zadanie jest 

trudne, bo trzeba je wykonać na żywym organizmie, bo szkoła funkcjonuje. Potrzeba 

społeczna jest ogromna i nie muszę przekonywać do tego zadania. 

9. Remont 2,3 klas w przybudówce w Przedszkolu nr 2 , budynek B – 100.000,00 zł; 

10. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 

1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz 

częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – 200.000,00 zł. Szalety stanowią 

witacz miasta.  Najpierw wykonano koncepcję, potem ogłoszono przetarg „zaprojektuj i 

wybuduj”. Nie doszedł do skutku. Teraz jest zrobiona dokumentacja na bazie koncepcji i 

ogłosimy przetarg na wykonawstwo. Mamy na to 200 tys. zł i w tym jest rozbiórka 

szaletów. Czy wystarczy czas pokaże.  

11.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 

- ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 100.000,00 zł; Nie ma tego zadania w 

POIS-iu. Rozbudowa jest niezwykle ważna. Przygotowując dokumentację i wniosek 

aplikacyjny do Ministerstwa Ochrony Środowiska na Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, nie mogliśmy uwzględnić ulicy Mickiewicza, bo nie mieliśmy sposobu 
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sprowadzenia ścieków  deszczowych. Ani w trybie administracyjnym, ani w negocjacji nie 

mogliśmy z nikim z mieszkańców ulicy Mickiewicza dogadać się co do przejścia z rurą 

deszczową na Miałkusz. Udało nam się to dopiero jak mieliśmy gotowy cały tamten projekt. 

Mamy dokumentację, którą w tej chwili będziemy uaktualniać, mamy podpisany wstępnie akt 

notarialny z mieszkańcem, który godzi się na przejście z taką rurą. Staramy się zrobić 

wszystko, aby  w momencie kiedy kończyć się będzie zadanie kanalizacyjne jakie w tej chwili 

realizujemy, to albo się zazębi wprost, albo wpisze w całe to zadanie. To jest taka część 

miasta, która musi poradzić sobie z deszczówką w niecce przy szpitalu. Niecka jest z 

ukształtowania terenu ale woda  płynie z dwóch krańców ulicy Mickiewicza, z ulicy 

Szewskiej, Chełmińskiej i częściowo Bł. Juty i Rynek Bednarski.  Jest to dla nas niezwykle 

ważne zadanie. Tam jest kolektor ale on ma 120 lat i jest niewydolny, zapada się. Jeżeli 

poramy się z wodami deszczowymi, to Zarząd Dróg Wojewódzkich położy nową nakładkę na 

tej części ulicy.  Mamy taką deklarację.  

12.Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb) – 9.000,00; 

13.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej 

(przedłużenie o około 40 mb) – 12.000,00 zł; 

14.Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Bydgoskiej – 100.000,00 zł; 

15.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od 

skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42) – 200.000,00 zł. Tam jest sieć 

wodociągowa wewnątrz GS, która kiedyś służyła zakładowi pracy. Nie pamiętam ile lat 

temu to wybudowano. Może 50. Potem jak podzielono tą nieruchomość i pojawiło się iluś 

właścicieli to pojawiły się problemy. Domy, które się wybudowały na Dworcowej za GS-

em przedłużały tę sieć wodociągową. Dziś to kuriozum, które technicznie jest  słabe. 

Chcielibyśmy wiosną wzdłuż ulicy Dworcowej poprowadzić nową sieć wodociągową, do 

której każdy z odbiorców po drodze będzie się wpinał.   

16.Budżet Obywatelski 2019 – 150.000,00 zł; 

17.Budowa sieci wodociągowej w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa  

i remont kolektora w studni w Parku – 100.000,00 zł; 

18.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 23.712,00 zł; 

19.Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego 

płyty głównej) – 65.000,00 zł.  Chodzi o odświeżenie systemu nawadniania płyty głównej.  

 

Jest to budżet niezwykle efektywny i to nas cieszy. Przy każdym budżecie istnieją zagrożenia. 
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Nikt nie jest w  stanie przewidzieć : 

1. dochodów z PIT, 

2. dochodów z CIT, 

3. dochodów ze sprzedaży mienia. Mamy na sprzedaż  3-4 lokale na ulicy Sikorskiego ale nie 

wiem czy będzie konieczność sprzedaży. Sukcesywnie sprzedają się mieszkania. Trudno 

określić rynek nieruchomości. 

4. wpływów z podatku od nieruchomości, 

5. po stronie wydatków: 

-   wynagrodzenia. Nie wiemy czym będą skutkować podwyżki wynagrodzeń, w tym w 

oświacie. Zawsze było tak, że to co jest zaplanowane z budżetu państwa na podwyżki to 

samorząd kosztuje kilkaset tysięcy złotych rocznie. Nigdy nie jest inaczej.  

- utrzymanie zimowe. Nie wiemy jakie będą wydatki. Na razie zima jest sprzyjająca. 

Wyjechaliśmy tylko dwa razy.  

W Polsce mówi się o wzroście ceny prądu. Gdyby prąd zdrożał tak jak są przymiarki 

to nagle w budżecie brakuje  1 mln zł. Prąd na oświetlenie zdrożał nam o 48%  a prąd na 

gospodarkę komunalną o ponad 60%. Nawet nie trudno wyliczyć przy tych kosztach które 

ponosimy, że jest to kwota 800-900 tys. zł. Nikt nie wie czy prąd zdrożeje jeszcze. Nie wiemy 

jak to ma się zadziać, żeby po podpisaniu umów  ta kwota się zmniejszyła. My mamy prąd w 

wyniku przetargu dużej grupy zakupowej. Jesteśmy zrzeszeni z Toruniem, z innymi gminami, 

bo przez to jesteśmy partnerem.  Teraz nie wiem jak będzie dalej. Jak podpiszemy  umowy to 

one obowiązują. A ja zwlekać mogę do pewnego momentu. Może być tak, ze Państwo w 

Nowy Rok będziecie chcieli  iść na spacer a tu żadna żarówka się nie świeci. Oczywiście tak 

się nie stanie, bo my nad tym czuwamy ale takie ryzyko jest. My już  w takiej sytuacji 

byliśmy walcząc o cenę energii z Energą Oświetlenie. Także to wcale nie są żarty. Mówię o 

kosztach bezpośrednich wzrostu energii elektrycznej. Trudno sobie wyobrazić jakie będą 

koszty pośrednie. Myślę, że czarnowidztwa nie wolno uprawiać. Jest koniec dobrego roku dla 

budżetu. Bardzo wiele zadań nam się udało. Ten budżet jest budżetem inwestycyjnym i jest 

powodem do dumy. Gdybyśmy go zrealizowali to w tej pięcioletniej kadencji z 

przyjemnością będziemy do niego wracać. Jak zawsze w każdym działaniu oprócz realnego 

liczenia potrzeba odrobinę szczęścia i my to szczęście będziemy mieli. Zachęcam do 

uchwalenia budżetu. Chcielibyśmy żeby w takiej formie był każdy budżet. Wciąż 

podkreślam, blisko 30% wydatków inwestycyjnych.  Do projektu, który macie chciałbym 

wnieść 3 autopoprawki. Jest to zapłacenie remontu ulicy Frelichowskiego w roku bieżącym. 

Spowoduje to, że w przyszłorocznym budżecie będziemy mieli kwotę wolną 350 tys. zł. na 
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drogi. I już dziś wiemy, że o 90 tys. zł będziemy płacić drożej  za roczne utrzymanie 

porządku w mieście. Jesteśmy po przetargu. Ofertę złożyła tylko jedna firma – ZGK. Ta 

kwota  w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 90 tys. zł. Umowa jest na 3 lata.  

63 tys. zł to kwota, która wynika z umowy z ZGK, który zajmuje się wywozem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Oni w umowie mają taki zapis, że jeżeli rosną na 

przykład najniższe wynagrodzenia, opłaty środowiskowe, zmienia się podatek itd. to mają 

prawo do wyliczenia bezpośredniego wzrostu kosztów z tego tytułu. Dla nich to jest przychód 

a nie zysk. Miedzy innymi bezpośrednią przyczyną jest wzrost o blisko 100% opłaty 

środowiskowej. Mogę uspokoić. Ta kwota zmieści się w wysokości opłat jakie mieszkańcy na 

ten rok płacą za odpady komunalne. 

Wydatki będziemy mieli na poziomie 72.835.360,23 zł, dochody 66.553.170,87 zł i deficyt 

6.282.189,36 zł. 

 

Ad. pkt 10.2.  

                Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie budżetu na 2019 rok 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 9/P/2018 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały  budżetowej  na 2019 rok, która to  

stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. pkt 10.3.  

                Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

Radny Franciszek Kuczka –przewodniczący komisji planowania…  przedstawił  

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Ad. pkt 10.4.  

                Stanowisko Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10.5.  

                Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

Radny  Bartłomiej Kaczorowski 
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To dobry budżet, bogaty w inwestycje, które mnie cieszą. Szczególnie przebudowa Szkoły 

Podstawowej nr 5. Brakuje mi remontu ulicy Frelichowskiego. To inwestycja bardzo ważna 

dla mieszkańców. Dlatego postanowiłem wstrzymać się od głosu, licząc mimo wszystko na 

to, że inwestycja będzie kontynuowana w następnych latach. Aczkolwiek powtarzam, że jest 

to bardzo dobry budżet.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Rekomenduję ten budżet oburącz. Gdybym miał wymienić mieszkańcom miasta ile inwestycji 

nie będzie realizowanych albo nawet nie jest kontynuowanych, to na pewno by to wyglądało 

zupełnie inaczej. Tak krawiec kraje jak materii staje.  Musimy podchodzić do tego w taki 

sposób.  To czy się Pan wstrzyma, czy nie to Pana sprawa. Wstrzymuje się Pan również od 

budowy Szkoły Podstawowej nr 5 ale to jest kwestia świadomego wyboru. 

Radny Franciszek Kuczka  

Inwestycje są zaplanowane w przyszłorocznym budżecie te, które są najważniejsze z punktu 

widzenia mieszkańców i z punktu widzenia pozyskania środków zewnętrznych. Nie zawsze 

można realizować inwestycje, które by się chciało. Są fragmenty miasta, gdzie w pierwszej 

kolejności powinna być realizowana na przykład budowa drogi, jak na ulicy Zagrodzkiego. 

Na osiedlu z nazwami ulic pochodzącymi od nazwisk księży od 30 lat jest problem z 

dojazdem. O wiele większy niż w przypadku domów mieszkalnych na Osiedlu Jana Pawła II. 

 

Ad. pkt 10.6.  

             Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych 

wniosków 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10.7.  

              Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 12, wstrz. 1  

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

Wstrzymał się od głosu  Bartłomiej Kaczorowski. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/20/18 

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11.  

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1.  

              Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej 

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/21/18 

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 12.  

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1.  

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej 

Kaczorowski. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/22/18 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Ad. pkt 13.1.   

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej 

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/23/18 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14.  

                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1.  

                Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej 

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  III/24/18 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

              Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 16 

               Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 17 

              Wnioski i zapytania 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Powołano komisję do realizacji dużego projektu wodociągowego. Chodzi mi konkretnie o 

osobę kierownika i skład całej komisji. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Ze względu na uciążliwość konieczności objazdu w związku z  remontem ulicy Sikorskiego, 

jak długo przewidziany jest jeszcze ten objazd ? Wiadomo, że inwestycja jest potrzebna i 

trzeba ją zrealizować ale wiąże się z uciążliwością dla kierowców. 
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Ad. pkt 18 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ To nie jest komisja ale jednostka realizująca projekt. To zasadnicza różnica. To jak gdyby 

zespół administracyjny, dla którego na normalnych etatach w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli zadania kanalizacyjnego, jest zespół 3-

osobowy. Jest kierownik zespołu, osoba odpowiedzialna za finanse i pracownik obsługowy 

administracyjny. To jest ogniwo, które współpracuje bezpośrednio z inżynierem projektu.  

Jest to osoba prawna wyłoniona w trybie przetargu i z tymi dwoma jednostkami współpracuje 

wykonawca. Oprócz tego oczywiście jest wydział finansowy i nadzór nad tym wszystkim. 

Wszystkie te osoby muszą być powoływane zgodnie z obowiązującym trybem. Jeśli chodzi o 

skład  JRP to w ramach konkursu. Inżynier projektu w ramach przetargu. Jest to dokładnie tak 

jak to było przy realizacji pierwszego zadania z POIiS-iu. Była to wartość 12 mln zł, które 

realizowaliśmy. Jednostka realizacji projektu działa od miesiąca. Taki organ musi być 

powołany do realizacji tego typu zadania. Mógłby być bardziej rozbudowany ale z przyczyn 

oszczędnościowych  nie jest.   

2/ Zadanie powinno zakończyć się w pierwszej dekadzie lutego. Na chwilę obecną warunki 

pogodowe pozwalają na realizację zadania. Za chwilę jednak pogoda może ulec zmianie i 

będzie przerwa. Firma płaci gigantyczne sumy za zajęcie pasa drogowego. Myśleliśmy, że 

zadanie zostanie zakończone jakieś 2-3 tygodnie wcześniej. To duża uciążliwość  w mieście. 

Najbardziej się obawiam jak wejdziemy na Toruńską, na odcinek od Kościuszki do wejścia na 

Bulwar. Zaplanowano puszczenie ruchu dwukierunkowego ulicą Dąbrowskiego ale to proste 

wcale nie będzie. Objazd jest możliwy ulicą Polną ale jeździmy ulicą Św. Jana i P. Skargi. 

Tak się przyzwyczailiśmy. Dzisiaj pomału radzimy sobie z parkowaniem po obu stronach 

jezdni, bo to w ogóle w kodeksie jest niedozwolone. Nawet zmiany jakiekolwiek w 

organizacji są niemożliwe, bo nim byśmy je przeprowadzili to będzie luty. Miała tam być 

druga brygada ale nie ma ludzi.  

 

Ad. pkt 19  

               Oświadczenia 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym  Państwu i naszym mieszkańcom złożyć najlepsze życzenia noworoczne, żeby to 

był rok samych  dobrych zdarzeń, projektów, planów, żeby to był rok zdrowy dla nas 

wszystkich, rok otwartości i życzliwości. Tego gorąco w Państwa imieniu i swoim własnym 

naszym  mieszkańcom życzę. 

Ad. pkt 20  

               Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 21 

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia III sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska 

 


