
 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  VI/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  25 kwietnia 2019 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński         - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

 

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

 

Proponowany porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji. 

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 w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża – druk sesyjny 

nr 44. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadawania honorowych wyróżnień miasta 

Chełmży – druk sesyjny nr 45. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 

rok - druk sesyjny nr 52. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033 - druk sesyjny 

nr 51. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

NFOŚiGW w Warszawie - druk sesyjny nr 53. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie  

ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia 

planu finansowego tych wydatków - druk sesyjny nr 50. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Programu 

oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu – druk sesyjny nr 46. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15 - druk sesyjny nr 48. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2017-2019 - 

Aktywna tablica - druk ses.nr 49. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 

mieście Chełmży w 2019 roku – druk sesyjny nr 47. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta 

Chełmży - druk sesyjny nr 54. 

a) wybór komisji skrutacyjnej, 

b) wybór członków Rady Seniorów spośród osób zgłoszonych w publicznym naborze, 

c) głosowanie nad projektem uchwały. 

18. Interpelacje.  

     19. Odpowiedzi na interpelacje. 

     20. Wnioski i zapytania. 

     21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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     22. Oświadczenia. 

     23. Komunikaty. 

24. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia VI 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 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.  

 

Ad. pkt 5  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Protokół z V sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. pkt 6  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 17. Czy na dzień dzisiejszy to zadanie już jest wykonane w 100% i nic więcej już nie 

przybędzie ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt  25 i 26. Przycinka drzew. Proszę podać lokalizację. 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt  25 i 26. Jaki był zakres przycinki ? Czy wycięto wszystko co zagrażało życiu  

przechodniów, czy to była tylko przycinka kosmetyczna ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 17. Jest to zadanie mieszane. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 i przy ulicy 

Frelichowskiego to zadania z budżetu obywatelskiego. Natomiast  dwa place  zabaw na ulicy 

Kościuszki i na Bulwarze uzupełnione są o elementy  dla dzieci najmłodszych. Wcześniej 

były to strefy aktywności. Na ten moment nie przewidujemy żadnych nowych urządzeń. One 

naprawdę powinny już spełniać oczekiwania małych, średnich i większych dzieci. Przy czym 

dla tych większych dzieci są strefą aktywności, bo taka była idea programu rządowego.  

Ad. pkt  25 i 26. Drzew do wycięcia wciąż mamy bardzo dużo. Wokół jeziora przede 

wszystkim są to topole. W dużej części to są topole suche. Wycinamy tylko 6 topoli. Te 

pozostałe przycinamy tylko w takim zakresie, żeby ograniczyć zagrożenie jakie stwarzają. 

Oczywiście  w ciągu roku awaryjnie, sanitarnie również tniemy, bo są sytuacje nadzwyczajne. 

Natomiast to jest planowe. Te wszystkie drzewa są po drugiej stronie jeziora.  Precyzyjnie nie 

potrafię określić, bo tam jest ciąg działania, który w konsekwencji ma doprowadzić, żeby 

topole będące bardziej chwastem niż drzewem usunąć. Oczywiście w to miejsce sadzone są 

inne drzewa.  

 

Ad. pkt 7  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Projekty uchwał, które do nas trafiają mają swoją określoną numerację. Litera „a” pojawia się 

wtedy, gdy w danym projekcie uchwały dokonane są zmiany. Wczoraj szczegółowo śledziłam 
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wszystkie projekty uchwał. A dzisiaj przekonałam się, że doszły projekty uchwał oznaczone  

literką „a”. Proszę więc o podanie co się zmieniło, co naniesiono nowego w danym projekcie 

z literką „a”.   

Pan Jerzy Czerwiński 

Obieg materiałów jest taki, że trafiają one na komisje. Jeżeli następują jakiekolwiek zmiany, 

to dochodzi literka „a” kiedy trafia na sesję. I zawsze kiedy omawiam projekt uchwały to 

zawsze na te zmiany zwracam uwagę. Jest to bowiem jakieś odstępstwo od tego co Państwu 

zostało wcześniej przedłożone. Bardzo często dotyczy to uchwał budżetowych. 

Przedstawiamy zmiany raz, a potem pojawiają się na komisji budżetowej, która jest przed 

sesją.  A jeszcze bywa tak, że wchodzę z autopoprawką na sesję.  Jeśli chodzi o projekt 

uchwały dotyczący statutu, to pojawienie się literki „a” wynika z faktu, że w czasie dyskusji 

na komisji Państwo zgłaszaliście uwagi. Jeśli wspólnie uznaliśmy, że one są słuszne, to 

dokonaliśmy korekty. Rekomenduję Państwu wszystkie uchwały. Jeżeli na roboczo wyskoczą 

jakieś zmiany to są one przedstawiane. W tej chwili nie jestem w stanie odnieść się do 

wszystkich projektów uchwał a jedynie przy głosowaniu uchwał i to robię. Ja nawet tego nie 

jestem w  stanie w tej chwili zebrać. Natomiast jak rekomenduję uchwałę to zawsze staram 

się Państwu zmiany sygnalizować. Zresztą nie unikamy odpowiedzi na pytania. Literowanie 

wnika ze zmian. Czasem te zmiany wynikają z dyskusji na komisji, którą Państwo 

prowadzicie.  

Radny Franciszek Kuczka 

Jeśli chodzi o  posiedzenie komisji z 11 kwietnia b.r., to kiedy przedstawiano projekt 

uchwały, będący w tej chwili przedmiotem naszych rozważań, to zaakceptowaliśmy 

wszystkie uwagi. Przyjęliśmy projekt uchwały z poprawkami.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Nam radnym to by ułatwiło. Wiem, że trwa dyskusja i zgłaszane są wnioski. Jednak jak 

omawiamy projekt uchwały i dzień przed pojawia się literka „a” to może należy wprowadzić 

innowację , żeby ta informacja do nas docierała. Można napisać, że na przykład w punkcie A 

ten i ten podpunkt został zmieniony. To by nam rozjaśniło. To nie są łatwe dokumenty, które 

łatwo nam prześledzić. A taka notatka by na pewno nam ułatwiła pracę.  

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest omawiane przy projekcie uchwały.  Jeśli mówimy o statucie to możemy zrobić chwile 

przerwy. Przyniesiemy materiał i porównamy.  Czuję bowiem niewiarę. My nie możemy, 

dając Państwu materiał, który potem jest publikowany wprowadzić dodatkowo notatek. 

Chyba, że będziemy robić dodatkową analizę w uzasadnieniu. Chociaż to nie wydaje mi się  
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celowe. Śmiem twierdzić, że możecie to Państwo zrobić sami. Macie pierwszy materiał, nad 

którym dyskutujemy i macie ten drugi, który się pojawił później. Czuję pewien niepokój 

dlaczego materiały pojawiły się wczoraj. To jest kwestia dostarczenia tych materiałów. 

Generalnie te zmiany pojawiły się po naszej komisji wspólnej. Trochę nie rozumiem sytuacji. 

Mając jeden i drugi materiał, nie ma żadnego problemu, żeby sobie to przeanalizować. W 

projekcie uchwały w sprawie statutu to była kosmetyka, na którą zwracaliśmy uwagę podczas 

obrad komisji.  

Radny Janusz Kalinowski 

Materiał dostarczony był radnym 17 kwietnia. 

Pan Jerzy Czerwiński 

W tej sytuacji  nie bardzo rozumiem, na czym ma polegać kwestia usprawnienia. Przy 

omawianiu każdego projektu uchwały staram się zwrócić uwagę na czym polega zmiana 

między materiałem, który Państwo mieliście pierwotnie a tym, który dostajecie czasem przed 

sesją. Na ogół to dotyczy uchwał budżetowych. Tempo zmian jest takie, że tak to się dzieje.  

Szczególnie zwracam wtedy na to uwagę.  

Nie rozumiem dlaczego mówi Pani, że materiał w sprawie statutu otrzymała Pani wczoraj, 

skoro był wysłany 17 kwietnia. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Nie chodzi mi w tej chwili o projekt dotyczący statutu, tylko pozostałe projekty z literką a. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest kwestia funkcjonowania tematu a nie materiału. Możemy zrobić chwilę przerwy i 

porównać materiał. Mówię tu jednak o statucie, natomiast przy każdej innej uchwale, jeżeli 

pojawia się zmiana, to staram się Państwu ją przekazać. Poza tym macie Państwo oba 

materiały i możecie je z sobą porównać.  

 

 

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 13  
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„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/43/19 

w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

             Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadawania honorowych wyróżnień 

miasta Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie 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 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/44/19 

w sprawie nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2019 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym odnieść się do tematu  termomodernizacji. Mieliśmy 1 mln zł w budżecie, a 1,6 

mln zł była najlepsza oferta. A nam brakuje 61 tys. zł. Powiem na czym to polega.  

Podpisaliśmy dwie umowy na termomodernizację. Jedna umowa dotyczyła Szkoły 

Podstawowej nr 2 , SP nr 3 i przedszkola. Rozpoczęliśmy realizację zadania. Wskaźnik 

dofinansowania w przypadku termomodernizacji  jest od 70 do 85%. Zależy od uzyskania 

efektu. Największy efekt jest przy wymianie okien ale my już tego nie robimy. Mimo to 

wartości dofinansowania były duże. Kiedy aplikujemy o środki, robimy to na etapie 

posiadania dokumentacji, pozwolenia na budowę i kosztorysu. Wartość, która jest 

przedmiotem aplikacji, to jest wartość kosztorysowa.  Kiedyś było lepiej, bo działo się tak, że 

po przetargu wychodziło mniej. Wówczas dokonywano odpowiedniej korekty i 

otrzymywaliśmy procentowo to, co mamy po przetargu. Obecnie bardzo często wartość 

wynikająca z rozstrzygnięcia przetargu jest wyższa. Znacie Państwo przypadki, kiedy było 

więcej niż 100 procent. Niestety możemy otrzymać tylko dofinansowanie nie tak jak wynika z 

wskaźnikowania, czyli te 70-85% , tylko do wartości kosztorysowej. Wtedy przy montażu 

wychodzi, że to jest na przykład 40%. I teraz wrócę do konkretnego, naszego przypadku. Przy 

przedszkolu nie było żadnego problemu, bo wartość kosztorysowa była wyższa niż po 

przetargu, czyli ten wskaźnik był bardzo dobry. Nie jest on rozliczany w oparciu o 

przedszkole. Brane jest pod uwagę całe zadanie, czyli SP nr 2 i 3 oraz przedszkole. Stąd te 

wskaźniki i przesunięcia.  Druga umowa na termomodernizację dotyczy Bydgoskiej 7.  

Rozdzieliliśmy to celowo, ponieważ występują tam zupełnie inne warunki i potrzeby, takie 

jak pompy ciepła do grzania basenu. Tą umowę podpisaliśmy oddzielnie. Zanim 

rozpoczęliśmy realizację tego zadania, posiadamy wiedzę, że rozstrzygnięcia tych przetargów  

są niestety niekorzystne. I tu tę umowę wypowiedzieliśmy Urzędowi Marszałkowskiemu. Nie 
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podpisaliśmy jej. Będziemy aplikować dopiero po przetargu. Okazuje się, że montaż 

finansowy będzie do wartości po przetargu. A więc nie zabrakło nam 600 tys. zł. Były dwie 

oferty. Jedna z Torunia a druga z Golubia Dobrzynia. Jedna firma dała 1,6 mln zł a druga 2,2 

mln zł. Zdaję sobie sprawę, że to może być nieczytelne. Nie mam na myśli uchwał, bo to w 

nich jest czytelne. Podsumowując, na pewno wskaźnik dofinansowania na SP nr 2 i 3 będzie 

zdecydowanie niższy najprawdopodobniej niż wskaźnik dofinansowania na basenie. Mamy tę 

możliwość, że nie brakuje nam nagle 600 tys. zł  ale 60 tys. zł, bo kwota powstanie z 

wyższego dofinansowania, które będzie wynikało ze wskaźników jakie uzyskamy.  

Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę  nawodnienia boiska. Nie można było aplikować o środki 

do Ministerstwa Sportu, ponieważ wartość najniższego zadania, o które można aplikować to 

300 tys. zł. Czyli musimy to wykonać sami. Wiem, że są  2 oferty, a najlepsza jest na 

poziomie 50 tys. zł. 

 

Ad. pkt 9 .1 

           Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 12 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

Radny Grzegorz Wojtalik nie oddał głosu. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/45/19 

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 10  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie 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 13 radnych –  za 12 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

Radny Grzegorz Wojtalik nie oddał głosu. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/46/19 

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 11  

              Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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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, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/47/19 

w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚiGW  

w Warszawie 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

            Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę 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 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 : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/48/19 

uchylająca uchwałę zmieniającą 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 13 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego 

Programu oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Analizując program, to chodzi o zgłoszenie mieszkańca, a nic nie narzucamy.  Przechodzimy 

ulicami miasta. Widzimy jak wyglądają dachy. Często są w złym stanie. Co w takim 

przypadku jeżeli właściciel budynku  w ogóle nie będzie zainteresowany zmianą ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie potrafię odpowiedzieć. Na ten moment gmina ani żaden inny organ nie ma sankcji, 

narzędzi  w stosunku do właściciela prywatnego, żeby go do czegokolwiek zmusić. Są 

narzędzia, które mogą go zachęcić.  Jak ustawodawstwo będzie się zachowywało kiedy 

będziemy zbliżać się do momentu, gdy według dyrektyw unijnych mamy nakaz, to na pewno 

coś się pojawi. To jeszcze 14 lat, wcale nie tak dużo. Co innego jeśli chodzi o stan techniczny, 

bo to są dwie różne rzeczy. Od tego jest nadzór budowlany.  

 

Ad. pkt 13.1 

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/49/19 

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Programu oczyszczania  

Miasta Chełmży z azbestu 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

15  

 

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  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/50/19 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 

2017-2019 - Aktywna tablica  

 

Pan Jerzy Czerwiński 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 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/51/19 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2017-2019 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16.  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk w mieście Chełmży w 2019 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński 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 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/52/19 

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2019 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów 

Miasta Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Zgodnie z uchwałą, którą podjęliśmy w poprzedniej kadencji, powołaliśmy do życia  Radę 

Senioralną, która działała ponad 2 lata. Radę powołuje się na okres kadencji.  Chcemy 

powołać nowa radę, na okres tej kadencji. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale, rada 
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składa się z 7 osób, przy czym 3 osoby pochodzą z naboru publicznego, 2 osoby są 

wskazywane przez burmistrza i 2 osoby przez Radę Miejską. Całość wybiera rada. Właściwie 

nie było chętnych. Musieliśmy podjąć rozmowy z niektórymi osobami, czy zechcą w tej 

radzie pracować. Ma ona charakter doradczy. Są tematy pozytywnie zrealizowane w 

poprzedniej kadencji. Na te 7 osób, które macie Państwo w projekcie, tylko 1 osoba się 

zmieniła. Zrezygnował Pan Nikodem Sołtys i akces zgłosił Pan Ludwik Śliwiński, który 

zresztą jest naszym reprezentantem  w Wojewódzkiej Radzie Seniorów. W naszym 

województwie takich rad funkcjonujących przy samorządach terytorialnych jest  niewiele. Ja 

chciałbym tę tradycję kontynuować. Polityka senioralna wchodzi „drzwiami i oknami” , bo 

społeczeństwo się starzeje. Dlatego jest to kierunek właściwy. 

Radny Janusz Kalinowski 

W głosowaniu tajnym wybierzemy członków z naboru publicznego. Jest 3 kandydatów. 

Przypuszczam, że nikt nie odpadnie, bo tylko zerowa ilość głosów może wykluczyć 

kandydata.  

 

a) wybór komisji skrutacyjnej, 

Radni zaproponowali następujący skład komisji skrutacyjnej : 

p. Anna Jakubowska, 

p. Paulina Kachniarz –Wolska, 

p. Wiesław Wiśniewski.  

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na członkostwo w komisji skrutacyjnej. 

Zaproponowany skład przyjęto w głosowaniu – za 10, wstrz. 3. 

 

b) wybór członków Rady Seniorów spośród osób zgłoszonych w publicznym naborze, 

Wydano radnym karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Po przeliczeniu 

głosów radny Wiesław Wiśniewski odczytał protokół z głosowania tajnego. 

W publicznym naborze  członkami Rady Seniorów zostali wybrani : 

Jarosław Malczyński, Urszula Meszyńska oraz Eugeniusz Sulencki. 

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

c) głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

 



17 

 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński oraz Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VI/53/19 

w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Chełmży 

 

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. 

 

Ad. pkt 20  

           Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Mój wniosek dotyczy stanu  bezpieczeństwa w mieście. Panie Burmistrzu proponuję, żeby 

wystąpił Pan do Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży aby przedstawił  program 

poprawy bezpieczeństwa w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 

bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego. 

Radna Anna Jakubowska 

Chciałabym złożyć dwa wnioski. Pierwszy dotyczy założenia monitoringu w okolicach plaży  

zlokalizowanej na tak zwanym  „Stolbudzie” ze względu na akty dewastacji nie tylko świeżo 

założonych śmietników ale również nowego oświetlenia. Wnioskuję o założenie monitoringu 
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na nowo powstałym, bardzo ładnym placu zabaw przy ulicy Kościuszki. Niestety tam też ma 

miejsce dewastacja i są to nie tylko wyłamane szczeble ogrodzenia. 

Drugi wniosek wypłynął od działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

„Postęp” w Chełmży. Wnioskujemy o intensyfikację patroli pieszych i zmotoryzowanych  

Policji  i Straży Miejskiej na terenie ogródków działkowych  „Postęp”. Działkowcy 

sygnalizują akty dewastacji. 

Radny Wiesław Wiśniewski 

Na wniosek właściciela firmy „Lazarus”, chciałbym zapytać  w jaki sposób zarządca parkingu 

powinien reagować na wnioski dotyczące kopert ? Chodzi o sytuację, że dosyć długo jest 

składany wniosek, a oni twierdzą, że nie opłaca im się przyjeżdżać, żeby wymalować kopertę 

i przekładają termin od marca. Czy jest jakiś tryb postępowania ? W jaki sposób oni powinni 

odpowiadać mieszkańcom na takie wnioski ?  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Czy jest możliwość wpisania w wykaz kąpielisk miejskich plaży na „Stolbudzie” ? 

Radna Anna Jakubowska 

Moje zapytanie związane jest z zapytaniem jakie złożyła radna Małgorzata Polikowska na 

ostatniej sesji, dlaczego od dłuższego czasu są długie kolejki w placówce Poczty Polskiej.  

Otrzymaliśmy odpowiedź.  Nie będę przytaczała treści całej odpowiedzi. Moje pytanie 

dotyczy sposobu w jaki Poczta Polska monitoruje dostęp do usług  ? Bowiem w odpowiedzi 

czytamy, że Poczta Polska prowadzi stały monitoring dostępności do usług. Jak na terenie 

chełmżyńskiej placówki przebiega ten monitoring ? Kto jest za niego odpowiedzialny ? Jak 

ten monitoring przekłada się na ilość pracowników, którzy kierowani są do pracy przy 

okienkach ?  

Mam jeszcze jedno zapytanie do Pana Burmistrza. Kiedy można spodziewać się realizacji 

trzeciego z zadań w ramach budżetu obywatelskiego „mała infrastruktura na Stolbudzie”? 

Radny Janusz Kalinowski odczytał odpowiedź Poczty Polskiej na zapytanie radnej 

Małgorzaty Polikowskiej. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 21 

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wniosek radnego Franciszka Kuczki. Zupełnie się z nim zgadzam ale nie wiem czy to już. 

Odbyłem jedno spotkanie z nowym komendantem. Komendant uczestniczył również w 
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posiedzeniu komisji rady.  Podczas rozmowy z komendantem zwróciłem uwagę na wiele 

rzeczy, jakie są poruszane na komisjach, między innymi przez Pana radnego Kuczkę. 

Oczywiście mogę się zwrócić do komendanta. Tylko nie wiem czy nie powinniśmy dać 3 

miesiące czasu na taki program, który ktoś by nam przedstawił na sesji rady.  Chodzi o efekt. 

Nie wiem czy ten efekt uzyskamy na ten moment kiedy jeszcze znajomość rzeczy na pewno 

nie jest taka jaką byśmy oczekiwali. Przekażę Państwa uwagi. Komendant jest niezwykle 

wrażliwy na porządek, na sprawy ruchu drogowego, na zachowania kierowców. Także 

zróbmy tak, że wystąpimy do komendanta już teraz a będziemy oczekiwali odpowiedzi na 

przykład na miesiąc czerwiec. Będzie to miało większy sens. Komendant jeszcze nie zna 

tematu. A na dodatek odchodzi zastępca.   Jeśli to Pana satysfakcjonuje, to mogę tak zrobić. 

Dziś rozmawialiśmy o planowanych imprezach. Istnieje kwestia zabezpieczenia tych imprez. 

To też jest coś co przerobią dopiero w sierpniu.   

Radny Franciszek Kuczka 

Tak, zgadzam się na taką realizację wniosku. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Monitoring na plaży „Stolbud” i na ul. Kościuszki. Nie ma takiej możliwości. Ten monitoring 

funkcjonuje w oparciu o centralę, która znajduje się na komisariacie Policji. Ona jak gdyby 

ma wyczerpany limit. Po drugie musielibyśmy mówić o zakupach w tym roku, a to nie są 

małe zakupy. Tak jak już mówiłem, ja nie wiem co zrobić z monitoringiem. Ten, który mamy, 

owszem jest jeszcze czytelny ale jakościowo w porównaniu do tego co rynek oferuje w tej 

chwili, to jest przepaść. Sprawa zakupu, to wciąż jest kwestia zasadności. Dopóki nie 

dogadamy się, żeby Policja korzystała z tego monitoringu tak jak my sobie to wyobrażamy, to 

jest kupowanie sobie urządzenia tylko po to, żeby stało. Co prawda zatrudnialiśmy stażystów 

na dwóch zmianach do obsługi monitoringu ale wymaga to dopracowania. Natomiast to co 

Pani powiedziała, to trochę inny temat. I tu moglibyśmy zastosować na jakiś czas jako 

substytut dwie kamery przenośne. Są to kamery pułapki. Mamy sytuacje, ze ktoś dewastuje 

place zabaw, że ktoś wysypuje notorycznie śmieci. Złapanie za pomocą tego urządzenia 

osoby, która popełni takie wykroczenie, ułatwi nam walkę. Do kwestii monitoringu 

stacjonarnego w tej kadencji przyjdzie nam na pewno wrócić.  Na pewno tych miejsc będzie 

więcej.  Nawet nie wiem, czy nie można tego robić z kamer jakie są po drugiej stronie jeziora, 

tylko pod warunkiem oczywiście, że to będą inne kamery. Te pewnie by nie dały rady.  

Bardziej będziemy szli w kierunku, że jak zostaną zakupione kamery pułapki, to 

uwzględnimy wnioski Pani radnej. Na ten moment nie mogę takiej deklaracji złożyć, bo to 

sprawa środków budżetowych.  
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ROD „Postęp”. Tu jest sprawa złożona.  Tradycyjnie było tak, że spotykali się prezesi 

ogrodów działkowych z komendantem Policji. To w tej chwili trochę podupadło. Ogród 

działkowy jest terenem prywatnym i policjanci mogą tam wejść tylko na wezwanie. Na takim 

spotkaniu, które możemy wywołać można pogadać, żeby od czasu do czasu po tych ogrodach 

działkowych policjanci się przeszli, chociażby po to, żeby się pokazać. Zapewne nikogo nie 

złapią na gorącym uczynku ale sama ich obecność wiele da. Straż Miejska takie polecenie 

otrzyma.  

Pytanie dotyczące firmy „Lazarus”. Nie odpowiem. Tutaj są  dwa problemy. Powinno to być 

załatwiane  z miesiąca na miesiąc.  A po drugie są pewne ograniczenia, bo nie w każdym 

miejscu kopertę można umieścić. Wtedy powinna być odpowiedź, że z określonych powodów 

wniosku nie można zrealizować. 

Radny Wiesław Wiśniewski 

Można to zrobić. To już jest ustalone. Tylko po prostu oni nie mają ochoty przyjechać. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przyspieszymy to. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy my to mamy w umowie. Muszę 

to sprawdzić.  Nawet jeżeli tego nie ma  w umowie, to spotkamy się z nimi i porozmawiamy. 

Koperty zaczynają mnie martwić.  Mają służyć i pomóc ale nie możemy przejść ze strefy 

płatnego parkowania w koperty. Wtedy korzyść będzie miała tylko firma obsługująca 

parkingi. Nie będzie rotacji. Oczywiście, to nie są jeszcze takie ilości, żeby się niepokoić ale 

może być tak, że będziemy musieli przyblokować ilość tych kopert.  

Kąpielisko na „Stolbudzie” to rzecz nierealna z dwóch powodów. W tej chwili wymagania co 

do tego co nazywa się kąpieliskiem i co dopiero uchwaliliśmy są takie, że nie jesteśmy w  

stanie sprostać. W tym najdrobniejsza sprawa jaką są ratownicy. Raz, że nie mamy na to 

pieniędzy ale nie w tym rzecz. Problem w tym, że ratowników nie ma. My mamy przewagę, 

że mamy zawsze ratowników na jednym kąpielisku, bo przenosimy ich z basenu. Brak 

pomostu, prawdopodobny brak ratowników i koszt powoduje, że te kąpieliska oznakujemy 

jako niestrzeżone. W ubiegłym roku mieliśmy problem z wpisaniem tego głównego 

kąpieliska. Pomost był ale brakowało różnego rodzaju ustaleń formalno-prawnych, których 

nie mieliśmy a dziś już mamy.  

Dziś została rozstrzygnięta oferta na małą architekturę turystyczną po drugiej stronie jeziora. 

Do 30 czerwca b.r. jest termin wykonania.  Zdarza się, że przeprowadzamy zapytania o  cenę 

i przetargi po kilka razy. Nie ma chętnych. Jutro jest otwarcie ofert na witacz, czyli teren 

pomiędzy ulicą Sikorskiego a Mickiewicza. Na razie nie słyszymy zainteresowania. To już 

trwa rok.  
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Ad. pkt 22 

           Oświadczenia  

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23 

         Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

W ubiegłym roku podsumowując pracę kadencji poprzedniej rady w prezentacji pokazałem 

naszą wieżę ciśnień po renowacji. Nazwałem ją perłą architektoniczną naszego miasta. 

Znalazło to potwierdzenie. Wczoraj podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków 2019, który organizował Międzynarodowy Instytut Dziedzictwa oraz  Miasto 

Gdynia, w Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie kapituła konkursu „Zadbany zabytek” w 

kategorii zabytki techniki nominowała naszą wieżę ciśnień do tytułu „Zadbany zabytek”. 

Naszym konkurentem byli :  inna wieża ciśnień w miejscowości Biedrusko w województwie 

małopolskim, wiatrak typu koźlak o imieniu Czesław z Leszna oraz Komora Jezioro Wessel 

w kopalni Wieliczka. Te cztery zabytki były nominowane. Otrzymaliśmy wyróżnienie 

przekazane dla gminy Miasta Chełmża i to wyróżnienie chciałbym  przekazać Panu 

Burmistrzowi. Oprócz tego jest jeszcze pamiątka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

Zakład zabezpiecza ten zabytek w naszym imieniu. Chciałbym tylko dodać, że konkurencja 

była spora. Do konkursu „Zadbany zabytek”  zgłoszono ponad 100 obiektów, a jedynie 20 z 

nich zostało wyróżnionych.  

 

Ad. pkt 24  

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VI sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                     Małgorzata Polikowska 

 

 


