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P R O T O K Ó Ł  NR  V/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

V sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  21 marca 2019 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Marek Kuffel               - Zastępca Burmistrza 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 37. 

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 38. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych 

wydatków – druk sesyjny nr 39. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży – druk sesyjny nr 33. 
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10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 35. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 36. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 40. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – druk sesyjny nr 34. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do 

partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk 

sesyjny nr 42. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2019 roku – druk sesyjny nr 43. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2019 – druk sesyjny nr 41. 

17.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

18. Interpelacje. 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Wnioski i zapytania. 

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

22. Oświadczenia. 

23. Komunikaty. 

24. Zamknięcie sesji. 
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Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia V 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 15.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Wybór sekretarza obrad 

Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 14 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” 15).  

 

Ad. pkt 5  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Protokół z IV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie ( „za” 15). 

 

Ad. pkt 6  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Małgorzata Polikowska 



4 

 

Pkt 47. Podpisano umowę z firmą na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zadanie miało 

być wykonane do połowy marca b.r. W jakim miejscu został usunięty azbest ? Jakie to były 

wyroby ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 47. Za wykonanie przedmiotowej usługi strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe. Czy 

ten ryczałt jest określany na podstawie wpływających wniosków ? W jakiej wysokości ? Co 

powoduje, że ta kwota wygląda właśnie w tej wysokości, a nie w innej ?  

Pkt 31. Powołanie biegłego rzeczoznawcy budowlanego, o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w celu zweryfikowania poprawności złożonych deklaracji w sprawie podatku od 

nieruchomości przez  podmiot Energa Operator S.A. Proszę o informację na ten temat.  

Pan Marek Kuffel 

Ad. pkt 31. Ciągle jest spór dotyczący prawa budowlanego i podatkowego związany z tym co 

jest budynkiem a co budowlą. Należy dobrze wypełnić deklarację, bo to wiąże się z 

podatkiem. A my chcielibyśmy go właściwie naliczyć. Rzeczoznawca wyjaśni kwestie 

zawarte w deklaracjach jakie firma złożyła.  

Ad. pkt 47. W tej informacji jest błąd. Sprawa dotyczy aktualizacji programu. Wysłaliśmy 

wnioski do wojewódzkiego funduszu. Chcąc realizować temat azbestu musimy mieć program. 

I ta firma zajęła się aktualizacją programu, dotyczącego usuwania azbestu. Program został 

zaktualizowany do 15 marca b.r.  

 

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.    

Radna Krystyna Myszkowska 

W jakiej wysokości są odszkodowania ? 

Pani Krystyna Lulka 

To jest zaległe 50 tys. zł. Nie zgłosił się  w odpowiednim czasie jeden z mieszkańców 

Chełmży. Wszystkie pełnomocnictwa przejął jego syn. Wystąpił o wypłatę odszkodowania za 

przejęte grunty z mocy prawa pod chodniki.    

Radna Krystyna Myszkowska 

A odszkodowania wypłacone dla pracowników ZWiK ? 

Pani Krystyna Lulka 
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Nadal trwają jeszcze negocjacje. 

Pan Marek Kuffel 

W tej chwili trwają rozmowy z związkami zawodowymi i z pracownikami, którzy te 

roszczenia przedkładają.  Zabezpieczona kwota powinna pokryć te roszczenia. Na ten 

moment ostateczne decyzje nie zapadły. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jeżeli będą ustalenia, to proszę o poinformowanie nas o nich. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił opinię 

komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym się odnieść do budżetu obywatelskiego. Czy wybrano już elementy jakie będą 

zamontowane w tych 3 zadaniach ? 

Pan Marek Kuffel 

Tak. Mamy już ustalone urządzenia. Wnioskodawcy określili rodzaj urządzeń. Czekamy tylko 

na uchwałę rady, żeby przystąpić do naboru ofert.  

 

Ad. pkt 7.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/32/19 

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  

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił opinię 

komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Jest finansowa realizacja umów rozpisana na poszczególne lata. W przypadku Zakładu 

Gospodarki Komunalnej są zmniejszenia. Podobnie i w przypadku Energa.  Z czego to 

wynika ?  Z oszczędności ? 

Pan Marek Kuffel 

Środki na realizacje tychże zadań zawsze są zabezpieczone w budżecie. Po podpisaniu umów 

wynikających z przeprowadzonych przetargów wiemy już jakie to są kwoty. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czyli udało się podpisać umowy korzystniej. 

Pan Marek Kuffel 

Udało się ale nie wszystkie. 

 

Ad. pkt 8.1.  

              Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/33/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2019-2033  
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu 

finansowego tych wydatków 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1.   

             Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/34/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży  

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Ad. pkt 10.1.  

             Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/35/19 

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na obszarze miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

 

Pan Marek Kuffel 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 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 
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Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/36/19 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Zachęcał Pan Burmistrz radnych do zwiedzania wieży ciśnień ale mieszkańcy również 

chcieliby zobaczyć jak to wygląda w środku. Czy coś takiego można zorganizować ? Od 

zewnątrz wieża prezentuje się imponująco. 

Pan Marek Kuffel 

Ubiegając się o środki zewnętrzne w projekcie mamy zapisane, że wieża powinna być 

udostępniona mieszkańcom. Liczba mieszkańców, którzy powinni odwiedzić wieżę jest 

określona jeśli chcemy spełnić kryteria wpisane do wniosku. Jak będą warunki pogodowe 

właściwe, to my taką akcję przeprowadzimy, zarówno dla mieszkańców jak i naszych szkół. 

 

Ad. pkt 12.1.  

             Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 



10 

 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/37/19 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7  

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Na jaki okres planuje się wykonanie ? 

Pan Marek Kuffel 

Chcielibyśmy zamontować te urządzenia już na weekend majowy. Jest jednak kwestia, czy po 

wpisaniu sztywnego terminu oddania, firmy świadczące tego typu usługi, będą  w stanie w 

jeden miesiąc temat zamknąć. Wpiszemy ten termin ale być może będzie potrzeba 

wydłużenia. 

Radny Marek Jopp 

Jakie to będą urządzenia dla małych dzieci ? Czy były konsultowane ? 

Pan Marek Kuffel 

Place zabaw na ul. Frelichowskiego i w Przedszkolu nr 1 zostaną wyposażone w urządzenia 

wpisane do wniosków. Było to konsultowane z Panią dyrektor przedszkola oraz  z 

wnioskodawcami. Jeśli chodzi o strefy to również było to przedmiotem dyskusji z rodzicami i 

opiekunkami przedszkolnymi. Panie wskazały nam urządzenia, które wprost zaspokajają 

potrzeby i oczekiwania naszych najmłodszych mieszkańców. Będzie to na pewno zamek i 

zjeżdżalnie, czyli urządzenia mające służyć tylko tym najmłodszym, bo urządzenia 

sprawnościowe w ramach OS są.   

 

Ad. pkt 13.1.   

               Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/38/19 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki  

w Chełmży  ul. Bydgoska 7 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 
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Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/39/19 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2019 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do 

partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/40/19 

w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu „EU-geniusz  
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w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2019 roku  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 16.1.  

              Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/41/19 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2019 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17 
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            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2019  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 17.1.  

             Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław

 Zieliński, Bartłomiej Kaczorowski oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  V/42/19 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

na rok 2019 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18  

             Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 19  

             Odpowiedzi na interpelacje 

 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 20.  

            Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 

W imieniu mieszkańców i na ich prośbę wnioskuję o wykonanie przejścia dla pieszych na 

jezdni na ulicy Sienkiewicza przy sklepiku spożywczym zlokalizowanym pod numerem 28. 

Wzdłuż ulicy Sienkiewicza są parkowane samochody, co uniemożliwia swobodne przejście 

do wspomnianego sklepiku. Osoby idące chodnikiem wzdłuż ulicy Sienkiewicza po stronie 

numerów nieparzystych, często muszą przeciskać się między zaparkowanymi samochodami. 

Pieszy, który ma potrzebę  przejścia przez jednię, przechodząc między samochodami ma 

ograniczoną  widoczność i jest tym samym narażony na kolizję z pojazdami poruszającymi 

się po jezdni. Być może ta prośba będzie mogła być zrealizowana  i uda się dokładnie na 

przeciwko budynku Sienkiewicza 27 zrobić przejście dla pieszych.   

Radna Anna Jakubowska 

W imieniu wszystkich mieszkańców Chełmży składam wniosek o nawiezienie świeżego 

piasku na plażę na tak zwanym Stolbudzie, a także uporządkowanie ławek i pozostałości po 

stołach na tejże plaży. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Ja mam pytanie. Wielu mieszkańców Chełmży  prosiło mnie, żeby zająć się sprawą długich 

kolejek w placówce Poczty Polskiej. Najczęściej odbywa się to przy jednym  tylko okienku 

kasowym. Sama stałam 45 minut, żeby wysłać list polecony. Byłam świadkiem zachowania 

się petentów stojących w kolejce, którzy wyrażali głośno swoje niezadowolenie i prosili o 

otwarcie innych okienek kasowych. Niektórzy w niewybredny sposób oceniali pracę Poczty 

Polskiej, aż żal było obsługującej nas Pani, że w takich niekomfortowych warunkach musi 

pracować. Poza tym oferta Poczty bardzo się rozrosła. Na Poczcie możemy kupić ręczniki, 

książki, płyty, portmonetki, zabawki itd. A za tym niestety nie idzie uruchomienie kolejnych 

stanowisk. W sumie mamy 5 stanowisk, które mogłyby sprawnie obsługiwać mieszkańców. 

Wczoraj również korzystałam z usług Poczty. Były czynne trzy okienka kasowe. Stałam 

niedługo, bo 15 minut ale już był komentarz, że przed południem była dużo większa kolejka. 

Tu nasuwa się pytanie, dlaczego tak się dzieje ? Mieszkańcy potrzebują Poczty. Jest tak duże 

zapotrzebowanie i obsługa powinna być sprawna. Dlatego należy uruchomić wszystkie 

stanowiska. Może nie przez cały czas ale według potrzeb. Ta sytuacja nie trwa od tygodnia 

ale kilka miesięcy. Zachodzi pytanie, dlaczego tak się dzieje ? Ci, którzy chcą skorzystać z 

usług Poczty denerwują się. Byłam świadkiem jak jeden Pan wszedł i zobaczywszy długą 
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kolejkę stwierdził, że najlepiej zamknąć Pocztę. A nie o to chodzi. Tak się dobrze składa, że 

radna jest zarazem naczelnikiem poczty. Mamy tutaj kamerę. I dobrze byłoby, gdyby przed 

kamerami wyjaśniła mieszkańcom tę sytuację, żeby uspokoić nastroje, wskazać jakie są 

przyczyny tak długich kolejek. Być może są jakieś szanse na poprawę sytuacji. Może są 

przyczyny, o których nie wiemy. 

Jeszcze mam dwa zagadnienia, z którymi bezpośrednio do mnie zwrócił się mieszkaniec 

Chełmży. To zasłużony mieszkaniec, którego nazwisko jest tutaj na grawertonie umieszczone 

na ścianie naszej pięknej sali. Dlaczego z pomieszczeń Poczty Polskiej została usunięta duża, 

wolnostojąca skrzynka na listy ? Jak był naklejony znaczek, to można było samemu się 

obsłużyć. Nie trzeba było dochodzić do okienek kasowych. I druga uwaga tego Pana, na którą 

również prosi o odpowiedź. Jedna, jedyna na terenie miasta skrzynka pocztowa, 

zamieszczona na zewnątrz budynku Poczty, jest niewygodna w użyciu. A przede wszystkim 

nie jest osłonięta. W dni deszczowe, wrzucając list, zamaka on, rozmazując zapisany adres.  

Proszę o odpowiedź. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Na siłowni plenerowej na ulicy Frelichowskiego jest drobna usterka, bardzo hałaśliwa, 

uniemożliwiająca korzystanie z jednego z urządzeń. Spadł odbijak przy prasie nożnej. Gdyby 

można było to naprawić.  

Radny Marek Jopp 

Media  donoszą, że szykuje się nam strajk nauczycieli. Czy Pan Burmistrz mógłby 

powiedzieć coś więcej na ten temat ? Czy ten strajk będzie również w naszych szkołach ? Jak 

miasto zamierza reagować, żeby zaopiekować się dziećmi w  tym czasie ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Niedawno zakończył się nabór wniosków do przedszkoli na rok 2019/2020. Ile było 

wniosków i czy ta ilość wyczerpuje ilość miejsc jaką miasto dysponuje w przedszkolach ? 

Czy wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Najpierw chciałabym odnieść się do wniosku radnej Polikowskiej w sprawie funkcjonowania 

Urzędu Pocztowego w Chełmży.  

Radny Janusz Kalinowski 

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Zwracam się z wnioskiem o ocieplenie kamienicy przy ulicy Paderewskiego 11 w Chełmży 

oraz o naprawę bramy, która służy jako wejście na posesję lokatorom tej kamienicy. Wniosek 
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o ocieplenie kamienicy został złożony już w 2009 roku. Do dnia dzisiejszego  (minęło 10 lat) 

kamienica nie została ocieplona. Jaki był powód ? Mieszkańcy zmagają się z wszechobecną 

wilgocią panującą w mieszkaniach. Zawilgocone są nawet ubrania w szafach. Problemem jest 

również stara drewniana brama, która się nie zamyka. Często w tej bramie przesiadują osoby 

bezdomne oraz osoby spożywające alkohol, śmiecą oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne. 

Zwracam się z wnioskiem, aby naprawić bramę w taki sposób, aby była ona zamykana na 

klucz. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców. Nadmieniam również, że kamienica przy 

ulicy Paderewskiego 11 jest kamienicą przy jednej z głównych dróg w Chełmży.  

Termomodernizacja oraz naprawa bramy korzystnie wpłynie na wizerunek miasta.  

 

Ad. pkt 21 

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Marek Kuffel 

Przejście dla pieszych na ulicy Sienkiewicza. Sprawdzimy od strony formalnej, czy to 

przejście można tam zlokalizować. Jeśli będzie taka możliwość, to na pewno tak zrobimy. 

Piasek na plaży. Każdego roku nawozimy bardzo duże ilości świeżego piasku. OSiT realizuje 

to zadanie w kwietniu. Sprzątanie samych plaż realizowane jest na koniec kwietnia. Tereny 

wokół plaż sprząta firma zajmująca się zielenią miasta.  Również to się odbywa przed długim 

weekendem. Przenosimy nawożenie piasku na termin późniejszy, nawet na czerwiec jeżeli 

warunki pogodowe nie są najlepsze. Dlatego, żeby nie zabrudzić tego piasku przed sezonem 

wakacyjnym. Piasek na plażach jest badany. I zbyt wczesne rozłożenie piasku spowoduje, że 

zostanie on zabrudzony przez warunki atmosferyczne i psy. I niepotrzebnie później mamy 

problem.  Dotychczas to się sprawdzało. W ustalonym terminie będzie miało miejsce 

sprzątanie, naprawienie i odnowienie infrastruktury na terenach przyjeziornych. 

Poczta Polska. Właściwe pismo skierujemy do Pani naczelnik.  

Siłownia plenerowa. Będziemy reagować. Pójdzie zlecenie w ramach gwarancji albo jeśli to 

była dewastacja, to weźmiemy tę odpowiedzialność na siebie.  

Strajk nauczycieli. Jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o tym. Wszystko zmierza ku temu, że 

ten strajk będzie. Będziemy starali się zabezpieczyć nasze placówki, żeby to odbyło się jak 

najmniejszym kosztem wobec dzieci. 

Przedszkola. Nabór jeszcze trwa. Trwają weryfikacje, czy przypadkiem rodzice nie 

pozapisywali podwójnie swoje dzieci do przedszkoli.  Bardzo często jest tak, że rodzice 

składają wnioski podwójnie. Po tej wstępnej weryfikacji będziemy wiedzieli jaka jest liczba 
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dzieci. Zastanawiamy się jak rozwiązać problem, gdy pewna grupa dzieci nie zostanie 

przyjęta do przedszkola.  Przymierzamy się do tego, żeby jedną z naszych placówek po byłej 

SP 3, konkretnie budynek B adaptować do potrzeb przedszkolnych.  Czekamy na wyniki 

naboru. 

Paderewskiego 11. Realizujemy na ile nas stać. Mamy bardzo dużo awarii, ważniejszych 

naszym zdaniem, bo dotyczą pokryć dachowych i dewastacji. W ramach środków 

finansowych jakie mamy nie jesteśmy w  stanie zrealizować wszystkiego. Obiecuję, że 

przedyskutujemy od strony finansowej możliwość naprawy bramy. To jesteśmy w  stanie 

zrobić. W ramach budżetu jaki posiadamy, nie jesteśmy w stanie zrobić docieplenia w tym 

roku.  

 

Ad. pkt 22  

           Oświadczenia 

 

Oświadczeń nie złożono. 

 

Ad. pkt 23  

            Komunikaty 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przypomniał wszystkim radnym o 

obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

 

Ad. pkt 24 

              Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia V sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska 

 


