
 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  IV/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

IV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu  24 stycznia 2019 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,05. 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 2019 

rok – druk sesyjny nr 31. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033 – druk sesyjny nr 32. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 

lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk 

sesyjny nr 26. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży 

– druk sesyjny nr 27. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 
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samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat – druk sesyjny 

nr 28. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z 

niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym – 

druk sesyjny nr 29. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Tadeusza Kościuszki i ul. Marii Konopnickiej – druk sesyjny nr 30. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Interpelacje. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Oświadczenia. 

19. Komunikaty. 

20. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1. 

         Otwarcie sesji. 

 

Otwarcia IV 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 kworum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 12.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Kalinowski  

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! W niedzielę 13 stycznia 2019 r. w całej Polsce w ramach          

27 edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze i ludzie dobrej woli 

zbierali datki na rzecz dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych 

szpitali dziecięcych. WOŚP pokazuje nam wszystkim, iż pomaganie jest dziecinnie proste. W 

ten wspaniały ruch aktywnie włączyli się również mieszkańcy Chełmży, kwestując na 

ulicach, uczestnicząc w różnego rodzaju aukcjach organizowanych w szkołach, placówkach 
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sportowych, klubach itp. Czuło się w tym dniu autentyczną radość zarówno zbierających jak i 

dających. Dzień ten można by śmiało określić dniem radości, gdyby nie tragiczne wydarzenia 

w Gdańsku, gdzie prezydent tego miasta Paweł Adamowicz - wieloletni działacz 

samorządowy, a od ponad 20 lat włodarz tego miasta, w chwili gdy dziękował gdańszczanom 

za szczodrość i aktywny udział w 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówiąc: 

"To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest 

najcudowniejszym miastem na świecie...", został brutalnie zaatakowany nożem. W wyniku 

odniesionych obrażeń 14 stycznia 2019 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł, 

pozostawiając nieutulone w żalu żonę i dwie córki. Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza 

położyła się cieniem na 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Gdańsk, region 

Pomorza oraz cała Polska straciła w jego osobie doświadczonego samorządowca i dobrego 

człowieka. 

 Dlatego też proszę wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci tragicznie zmarłego 

Pawła Adamowicza minutą ciszy. 

 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

 

Ad. pkt 3.  

           Wybór sekretarza obrad. 

 

Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11 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” 12).  
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Ad. pkt 5.  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Protokół z III sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie ( „za” 12). 

 

Ad. pkt 6.  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Punkt 17. Podpisanie umowy z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 

Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej dla gminy 

miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych w 2019 roku z wyłączeniem Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży. Łączna wartość umowy przez okres jej trwania wynosi 102.131,80 zł brutto. 

Dlaczego kancelaria nie będzie obsługiwała ZGM sp. z o.o. oraz ZWiK ? 

Radny Marek Jopp 

Punkt 3. Podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Kto będzie wchodził w skład tej komisji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3. Jest to co roku powoływana komisja. W jej skład wchodzą radni, przedstawiciele 

stowarzyszeń i pracownicy urzędu. W tym roku radni to Pan Zieliński Zdzisław i Pan 

Kalinowski Janusz, organizacje pozarządowe – Pan Szwed i Pan Makowski, z ramienia 

urzędu – Pan Kuffel i Pan Dzielski. Ta komisja decyduje o środkach dla organizacji 

pozarządowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

Ad. pkt 17. Taka jest treść zamówienia. Generalnie ci prawnicy obsługują nasze jednostki 

budżetowe z wyłączeniem tych dwóch, bo oni mają swoich prawników. Aby potem nie było 

niedomówienia w umowie określamy w zamówieniu jednoznacznie, że wyłączamy ZGM i 

ZWiK. Od dwóch czy trzech lat jest taka sama umowa i właściwie personalnie ci sami 

prawnicy wykonują tę usługę i de facto są podwykonawcami tego podmiotu, z którym 

podpisujemy umowę. 
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Ad. pkt 7. 
 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2019 rok.  

 

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

Radny Marek Jopp 

Jednym z punktów było 16 tys. zł – „Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Chełmży”. 

Czy czegoś więcej na ten temat mógłbym się dowiedzieć ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Weszliśmy w program, który zaproponowało nam stowarzyszenie z Płużnicy. W ramach tego 

programu mamy określoną liczbę szkoleń z zakresu funkcjonowania internetu, które 

będziemy prowadzili w mieście w zasadzie dla każdej grupy mieszkańców. Wartość tego 

projektu wynosi ok. 120 tys. zł i odbywa się bez naszego udziału finansowego. Ta kwota 16 

tys. zł wynika stąd, że połowę kwoty przekazano nam w ubiegłym roku z Płużnicy, my zaś te 

środki przekazywaliśmy dotacją do fundacji warszawskiej, która te szkolenia będzie 

prowadziła. W związku z tym, że oni nie skonsumowali tego do końca, to jest ten zwrot. W 

ramach tego programu będzie przeszkolonych 267 osób i takim bonusem jest 12 komputerów, 

które będą służyły w szkoleniu jako narzędzia, a pozostaną potem w urzędzie czy naszych 

jednostkach. Tych tematów jest bardzo wiele i są niezwykle ciekawe, tylko jest problem z 

zorganizowaniem grup, które chciałyby się szkolić. Może poproszę Pana Sekretarza by 

przybliżył bardziej tematykę szkoleń i sam program. 

Pan Janusz Wilczyński 

Jest to projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Związany jest z 

popularyzacją internetu, z poprawą umiejętności funkcjonowania w internecie. Projekt 

skierowany jest do mieszkańców naszego miasta powyżej 25 roku życia i to jest jedyne 

ograniczenie. Zaproponowano 7 tematów i projekt realizowany jest w okresie od grudnia 

2018 r. do lipca br. Rekrutacja na te szkolenia odbywa się na dwa sposoby – bądź przez 

rejestrację internetową na naszej stronie jak i stronie fundacji, z którą jesteśmy w 

partnerstwie. Jednak na razie ta rejestracja elektroniczna kuleje, gdyż nie udało nam się tak w 

pełni zgromadzić grupy 12 osobowej, czyli minimalnej grupy na jednorazowe szkolenie. Z 

tego też względu przystąpiliśmy też do rekrutacji bezpośredniej i akces na szkolenia można 

zgłaszać bezpośrednio w urzędzie, chociażby na moje ręce. Szkolenia, jak już Pan Burmistrz 

powiedział, dotyczą ciekawych tematów. Ja może w skrócie je przybliżę. Jedyny temat, który 
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w mieście może nie będzie popularny to „Rolnik w sieci” z racji tego, że nie jesteśmy gminą 

wiejską i rolników jest stosunkowo mało. Natomiast wszystkie pozostałe tematy są jak 

najbardziej ciekawe i myślę, że rzadko kiedy można uczestniczyć w tego typu szkoleniach, a 

tu bezkosztowo można to zrobić, więc gorąco zachęcam do skorzystania z tej oferty. Kolejne 

tematy to „Rodzic w internecie” – generalnie wszystko co dotyczy zagrożeń czyhających na 

dziecko w internecie jak i odwrotnie, czyli ciekawych stron edukacyjnych, gier edukacyjnych 

jak i szeregu materiałów, które są dostępne w internecie a są bardzo korzystne w procesie 

nauczania dziecka. Kolejny temat to „Mój biznes w sieci” – jest to szkolenie dla osób, które 

chciałyby w oparciu o internet rozwijać swoją działalność gospodarczą. Następnie „Moje 

finanse i transakcje w sieci” – czyli szkolenie dla osób, które mają pewne opory przed 

korzystaniem z narzędzi elektronicznych w realizowaniu czy to transakcji finansowych czy w 

bankowości elektronicznej. Kolejny temat „Działam w sieciach społecznościowych” – 

dotyczy poprawy umiejętności w zakresie korzystania z facebooka, twittera, instagrama, 

youtuba, względnie innych narzędzi społecznościowych. Piąty temat „Tworzę własną stronę 

internetową, względnie bloga” – tworzenie bloga np. o tematyce kulinarnej, podróżniczej, 

modowej. Ostatni temat „Kultura w sieci” – szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby 

w większym stopniu zapoznać się z bogatą dostępnością oferty kulturalnej w sieci, 

korzystaniem z oferty wirtualnych galerii muzealnych czy innych elementów związanych z 

szeroko rozumianą kulturą. Grupy szkoleniowe są 12 osobowe, szkolenie ma charakter 

praktyczny, gdyż każdy siedzi przed swoim komputerem. Po naszej stronie leży kwestia 

udostępnienia pomieszczeń i szkolenia będą odbywać się w trzech miejscach: w sali 

mieszczańskiej, w ChOK-u i w bibliotece. Na razie pierwsze szkolenia ruszają tutaj w  sali 

mieszczańskiej w przyszłym tygodniu. Rekrutacja internetowa nie powiodła się też z tego 

powodu, że w grudniu proponowaliśmy pewne terminy, musieliśmy skupić się na 

weekendach, gdyż szkolenie będzie trwało 2 dni po 6 godzin, co powoduje, że jeśli 

chcielibyśmy to zrobić w dni robocze po południu, to szkolenia musiałyby trwać do 22,00. 

Zaproponowaliśmy soboty ale grudzień był pewnie takim miesiącem mało atrakcyjnym z 

punktu widzenia świąt i przygotowań do świąt i to nie wypaliło. Obecnie bardziej 

dostosowujemy się do propozycji uczestników jeśli chodzi o godziny i terminy. Pierwsze 

grupy szkoleniowe ruszają w przyszłym tygodniu. Będą to tematy „Działam w sieciach 

społecznościowych” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Ilość grup, które musimy 

przeszkolić do lipca to jest 25 po 12 osób. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś indywidualne 

pytania w tym temacie, to zapraszam do siebie, w szczegółach odpowiem. 
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Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Mam jeszcze pytanie dotyczące punktu „Modernizacja ulic śródmieścia – ul. Szewska, 

Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”. Czy ta kwota 1.500 tys. zł będzie wystarczająca na 

modernizację wszystkich ulic, czy trzeba będzie wybierać, które ulice zostaną zrobione ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładamy, że przetarg ogłosimy na trzy ulice – Paderewskiego, Św. Jana i Szewską do ul. 

Bł. Juty. Kosztorysowo według dokumentacji, którą mamy powinno wystarczyć ale jaka 

będzie oferta w przetargu nie wiadomo. Robienie zadania razem daje taką trochę szansę, że 

może to być nieco taniej. Do tej pory oferty przetargowe były takie, że nie było szans 

realizacji za tę kwotę. Rynek się zmienia, chcemy spróbować i mamy nadzieję, że się uda. 

Potrzeby są ogromne jeżeli chodzi o te szlaki komunikacyjne w mieście. Dokonujemy jeszcze 

drobnych korekt w dokumentacji i chcemy ogłosić przetarg. 

 

Ad. pkt 7.1.  

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/25/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 2019-2033. 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1. 

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/26/19 

zmieniająca uchwałę 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 9. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od 

jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z stanowiskami 

komisji o wprowadzenie w pierwszym roku bonifikaty w wysokości 80% i obniżaniem jej o 

10% w kolejnych latach. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

To jest dobry krok rady w kierunku mieszkańców. Przypomnę może, że rządowy projekt 

dotyczący nieruchomości, które są we władaniu skarbu państwa wynosi 60%. My idziemy 

dalej i jest to 80% w pierwszym roku. Mam pytanie techniczne, w jaki sposób mieszkańcy 

będą poinformowani o możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z 

bonifikatą ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na stronie BIP pojawi się uchwała w tej sprawie. Musimy też rozważyć czy będziemy 

indywidualnie zawiadamiać. Natomiast znajomość tematu przez użytkowników wieczystych 

jest bardzo duża, już zwracają się z pytaniami czy będzie bonifikata. Także myślę, że tu 

komunikacja będzie dużo łatwiejsza niż w przypadku szkoleń. Oczywiście jeżeli będzie taka 

potrzeba, to mamy możliwość aby indywidualnie zawiadomić tych użytkowników.  

 

Ad. pkt 9.1. 

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/27/19 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 
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spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 

miasta Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1. 

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/28/19 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 
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pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania 

opłat. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką 

dotyczącą wejścia w życie uchwały z dniem 1 marca 2019 roku.  

 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie imienne  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/29/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, opłat i trybu 

korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza 

pasem drogowym. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką 

polegającą na wykreśleniu w § 1 ust. 4 słów „sobót oraz”. Ustęp 4 otrzyma brzmienie „4. 

Opłaty za parkowanie na parkingach wymienionych w ust. 1 pobiera się w dni robocze: od 
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poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.”. 

 

Ad. pkt 12.1. 

                 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie imienne  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/30/19 

w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych 

parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego 

pomiędzy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Marii Konopnickiej. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym nawiązać do tych wyjaśnień, które przed chwilą usłyszeliśmy, ponieważ 

otrzymując dokumentację i projekt uchwały, który w tej chwili rozpatrujemy, w uzasadnieniu 

nie było nic absolutnie na temat czego te zmiany dotyczą. Było wprawdzie powiedziane na 

komisji, że 5 wniosków oczekuje na rozpatrzenie ale nie było wyjaśnione całkowicie czego 

dotyczą te wnioski, o co wnioskują przedmiotowi współwłaściciele, którzy występują do rady 
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o zgodę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. To są niemałe pieniądze, które 

płacimy za zmianę tych planów, dlatego bym prosiła, aby w przyszłości, gdy taki projekt 

uchwały będzie trafiał do radnych, żeby było przedstawione jakie zmiany są sugerowane, w 

którym miejscu i czego one dotyczą. Nie można zająć głosu, nie można odnieść się do danej 

sytuacji, jeżeli nie jest ona skompletowana i przedstawiona. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nigdy w opisie w uzasadnieniu nie piszemy jakie są zmiany, nie przypisujemy imiennie 

zmian. Natomiast generalnie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczą 

zmian sposobu użytkowania. Natomiast myślę, że ja na komisjach dość precyzyjnie to 

wyjaśniłem, oczywiście poza tym jednym elementem, który był w opisie i był zaznaczony w 

wersji elektronicznej. Rzeczywiście błąd zrobiła stażystka, która zaznaczała na mapkach, 

które Państwo otrzymaliście w wersji papierowej, nie było tam zaznaczonej nieruchomości 

przy ul. Konopnickiej. Generalnie mówimy co jest objęte zmianami w planie, a zmiany w 

planie dotyczą zmiany użytkowania. Nazwiska również nie stanowią problemu, bo to są 

właściciele, którzy są wpisani w księdze wieczystej i ja na komisjach również mówiłem kto 

jest właścicielem tych nieruchomości. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że my nie mamy żadnej 

gwarancji, że zmiany będą wprowadzone takie jak składają wnioskodawcy, bo na dziś 

możemy w bardzo przybliżonym zakresie powiedzieć, że jest to zgodne ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, natomiast nie możemy 

powiedzieć czy zgodnie ze sztuką urbanistyczną i całą procedurą planistyczną to się stanie. 

Może być tak, że rozpoczniemy procedurę uchwałą, a wnioski nie zostaną rozpatrzone 

pozytywnie, chociaż myślę, że tu tak nie będzie, bo mówimy tylko o drobnych zmianach 

sposobu użytkowania. 

 

Ad. pkt 13.1. 

                Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

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, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IV/31/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Tadeusza Kościuszki  

i ul. Marii Konopnickiej 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

                Interpelacje. 

 

Radni nie złożyli interpelacji. 

 

Ad. pkt 15. 

               Odpowiedzi na interpelacje. 

 

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

 

Ad. pkt 16. 

              Wnioski i zapytania. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym się odnieść do zapisu, który znajduję w materiałach budżetu miasta, gdzie 

przeznaczono dotację w kwocie 12 tys. zł na program profilaktyki i szczepień przeciwko 

pneumokokom. Na jakich zasadach Urząd Miasta wszedł w porozumienie z przychodniami i 

wyasygnował akurat kwotę 12 tys. zł, skąd wzięła się ta kwota. Przypuszczam, że dotyczy to 

dzieci z roczników urodzonych wcześniej niż w 2017 roku, bo od 1 stycznia 2017 r. to 

szczepienie jest obowiązkowe. Czyli ta dotacja dotyczyłaby roczników wcześniejszych. 

Pytanie od którego rocznika dzieci są objęte programem i w jaki sposób rodzice są 

informowani o możliwości wykonania szczepień ich dzieciom. Chciałabym, żeby ta 

odpowiedź została udzielona publicznie, żeby mieszkańcy naszego miasta byli zorientowani, 

że jest możliwość zaszczepienia ich dzieci. 
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Ad. pkt 17. 

             Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Propozycja wyszła z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w roku 2016. 

Zaproponowano nam partnerstwo do przeprowadzenia szczepień przeciwko pneumokokom 

dla dzieci w wieku 24-36 miesięcy. Cała operacja polegała na tym, że my mieliśmy 

obowiązek naszym przychodniom zaproponować to przedsięwzięcie, przy czym po 

podpisaniu umowy z przychodniami one podpisywały umowę z Urzędem Marszałkowskim, 

ponieważ ta kwota, o której mówimy stanowiła połowę wartości szczepień. Wartość jednego 

szczepienia była 300 zł. W dwóch przychodniach skorzystało z tego ok. 50-55 dzieci. My 

zakładaliśmy, że będzie to ok. 80 dzieci. W tym roku, w którym weszło szczepienie 

obligatoryjne, my jeszcze mieliśmy te roczniki, które nie były zakwalifikowane do 

szczepienia obligatoryjnego i wtedy jedna z przychodni odmówiła i w ogóle nie weszła w 

program, druga przychodnia weszła i ta kwota, którą wydatkowaliśmy wynosiła ok. 3 tys. zł i 

za tę kwotę zostało zaszczepionych ok. 20 dzieci. Od 2018 roku mamy właściwie wszystkie 

roczniki objęte szczepieniem obligatoryjnym. W tym miejscu mogę powiedzieć, że troszeczkę 

rozczarowały nas dwie rzeczy. Po pierwsze zainteresowanie rodziców, przy czym publikacja 

była bardzo duża, bo były informacje na naszej stronie internetowej, plakaty we wszystkich 

przychodniach, a Pani radna informowała również, że przychodnie zawiadamiały 

indywidualnie rodziców dzieci, które były w wieku objętym programem. W pierwszej turze 

skorzystało niewiele więcej niż połowa uprawnionych. Natomiast w drugiej turze nie było 

wielkiej woli działania przez przychodnie, co było również tym spowodowane, że rodzice nie 

reagowali na wiadomości. Nie jest wykluczone, że Departament Zdrowia będzie prowadził 

dalej program ale może dotyczyć innych szczepień, które nie są obowiązkowe. Wtedy 

zwrócimy się do Wysokiej Rady o udział i wsparcie by wyjść do mieszkańców z tym 

tematem. 

 

Ad. pkt 18. 

             Oświadczenia. 

 

Nie złożono oświadczeń. 
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Ad. pkt 19. 

               Komunikaty. 

 

Nie wygłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 20. 

          Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IV sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Małgorzata Karpińska                                                    Janusz Kalinowski  

                            

      Sekretarz obrad : 

                                                                                                

 Małgorzata Polikowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


