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P R O T O K Ó Ł  NR  VII/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  13 czerwca 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 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta  

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. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Chełmża  za 2018 rok oraz udzielenie z tego 

tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania – druk sesyjny nr  59. 

6.1. Debata nad raportem. 

6.2. Głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmży 

wotum zaufania. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży – druk sesyjny 

nr 62. 

7.1.Prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży 

za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży. 

7.2.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2018. 
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7.3.Dyskusja nad sprawozdaniami. 

7.4.Głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży – druk sesyjny nr   63. 

9.1.Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2018 rok. 

9.2.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2018 rok. 

9.3.Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

9.4.Głosowanie nad projektem uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 

rok – druk sesyjny nr  64. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 - druk sesyjny nr  65. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w 

Chełmży – druk sesyjny nr 60. 

12.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy 

miasta Chełmży za rok 2018 wraz z rekomendacjami – druk sesyjny nr 55. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego – druk sesyjny nr 61. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji grantu „Klub otwartych drzwi” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi 

Gotyku” – druk sesyjny nr 66. 

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji grantu „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” z Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego Ziemi Gotyku” – druk sesyjny nr 67. 

16.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku ZWiK w Chełmży – druk sesyjny nr 56. 

17.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska 

gminy miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 – druk ses. nr 57. 

18.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie 

Przedmieście – druk sesyjny nr 58. 

19.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

20. Interpelacje. 

21.  Odpowiedzi na interpelacje. 

22.  Wnioski i zapytania. 

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24.  Oświadczenia. 

25.  Komunikaty. 

26.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia VII 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 14.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

 

Ad. pkt 3.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za.  

 

Ad. pkt 4  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 28.  

Czy już wiadomo w jakiej wysokości będzie dofinansowanie inwestycji z naszej strony ? 

Pkt 29. 

Czy już wiadomo jak będzie konstruowane dofinansowanie ? Jaka będzie dopłata ze strony 

funduszu wojewódzkiego ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 6. 

Kiedy będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego ? 

Pkt 7. 

Kiedy odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6. 

Nie wiem tego jeszcze. To jest dopiero wycena. 20 dni wykaz, 21 dni odwołanie od wykazu i 

dopiero wtedy może być ogłoszony przetarg. Temat jest otwarty. 

Ad. pkt 7. 

Konkurs na dyrektora szkoły jest jutro.  

Ad. pkt 28 i 29. 
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Dwie umowy. Jedna dotyczy pieniędzy na ochronę zabytków, które mamy w ramach ZIT, to 

jest Ratusz. Druga dotyczy odnawialnych źródeł energii. O jedno i o drugie aplikowaliśmy.  

Dofinansowanie do konserwacji zabytków jest do 80% ale do wartości kosztorysowej. Tak 

jak składamy wniosek, to jest 465 tys. zł. a dopiero po przetargu dowiemy się jaka będzie 

prawdziwa kwota. Zaś dofinansowanie pozostanie na poziomie wartości kosztorysowej. Jeżeli 

chodzi o odnawialne źródła energii to jak Państwo sobie przypominacie tam była określona 

alokacja na gminę. I te gminy nie mogły dostać więcej niż 500 tys. zł. Zadanie w montażu 

jaki sobie założyliśmy, że połowę UE, 20% samorząd i 30%  beneficjent byłoby realne wtedy, 

gdyby wartość zadania była 1 mln zł. Jednakże wartość zadania to 1,7 mln zł , czyli wszędzie 

musieliśmy wejść ze swoimi środkami, żeby to dofinansowanie otrzymać na takim poziomie 

jak było. Z tej umowy w tej chwili mamy 400 tys. zł., przy czym o 100 tys. zł będziemy się 

nadal ubiegać.  Zadanie byłoby wykonalne, tak jak zakładał Pan Marszałek pół na pół gdyby 

realizacja inwestycji była do 1 mln zł. My w żaden sposób nikomu kto się trzymał 

regulaminu, a więc nie przekraczał 3,24 KW nie powiedzieliśmy „nie”.  Wszyscy chętni byli 

załatwieni.  Jakieś 720 tys. zł było po stronie miasta. Umowa była podpisana relatywnie 

późno, bo my już prawie rok produkujemy prąd. Spotkałem się z pytaniami, kiedy 

rozpoczynamy zadanie. Na ten moment nie ma nowego programu dotyczącego odnawialnych 

źródeł energii.  

 

Ad. pkt 6. 

 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Chełmża za 2018 rok oraz 

udzielenie z tego tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński omówił raport o stanie Gminy Miasto Chełmża za 2018 rok. 

Raport stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6.1 

 Debata nad raportem 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym się odnieść do przymusowego zarządu budynków. Mamy podaną liczbę 11 

budynków, co stanowi 126 mieszkań. Czy te 11 budynków stanowi stałą liczbę, czy zmienia 

się ona w czasie ? Co czyni urząd celem uregulowania stanu własności tych budynków?  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Od kilku lat ta liczba jest stała. Wcześnie była ona większa ale my co jakiś czas podejmujemy 

próbę zasiedzenia ale to nie zawsze jest łatwe. Te budynki można podzielić na dwie grupy: 

takie, które mają bardzo niejasne informacje w księgach wieczystych kto jest właścicielem i 

takie gdzie nie ma wątpliwości kto jest właścicielem ale on tego budynku nie przejmuje. W 

ostatnim czasie pamiętam chyba 2 lub 3 budynki, gdzie w momencie jak rozpoczęliśmy 

proces zasiedzenia, to pojawił się właściciel i je oddaliśmy oraz 2 budynki udało się 

zasiedzieć i to zmniejszyło ich liczbę do 11. Nasza obsługa prawna przygotowuje się teraz do 

zasiedzenia budynku przy ul. Sienkiewicza 21.  

 

Ad. pkt 6.2 

 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Chełmży wotum zaufania. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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, 

Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/54/19 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  
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Ad. pkt 7.1 

Prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  

Chełmży za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński dokonał prezentacji sprawozdania, które stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 7.2 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2018 

 

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 13/S/2019 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta. 

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7.3 

 Dyskusja nad sprawozdaniami 

Radna Krystyna Myszkowska 

Zaliczka i spłata zaliczki alimentacyjnej.  Płacimy ją my ale dłużnicy powinni do nas ją 

zwracać. Jest to kwota 3 mln zł. Czy przy obecnych możliwościach zatrudnienia i 

możliwościach monitorowania dochodów, jest taka szansa, że ta kwota będzie się zmniejszała 

? Czy raczej tendencja będzie wzrostowa ? 

Chciałabym powrócić do opłaty za parkingi. Zmieniła się forma zbierania tej opłaty. Dochody 

wzrosły o przeszło 130 tys. zł. Czy ta forma faktycznie sprawdza się ? Było rozszerzenie 

możliwości parkowania o dodatkowe miejsca ale zmieniła się również forma  realizowania 

opłaty za parkowanie poprzez parkometry. Społeczeństwo korzysta z parkomatu i nie unika 

opłat. Widać to po kwocie, która idzie w górę.  

Opłata targowa. Została ona zmniejszona. Czy można zauważyć, że ta decyzja rady i ta kwota 

wpłynęła na ilość zwiększenia się liczby sprzedających ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Fundusz alimentacyjny to środki, które przychodzą, my je rozliczamy i wracają lub nie.  To 

powinno być logiczne, że wzrost dochodów mieszkańców, tych którzy mają również 



8 

 

obowiązek alimentacyjny a się z niego nie wywiązywali, powinien spowodować, że co 

najmniej wypłata tej zaliczki powinna być mniejsza. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. 

Myślę, że to jest zjawisko o wiele bardziej złożone. Niestety znamy przypadki nie 

podejmowania świadomego pracy tych osób, które powinny wejść w schemat normalnego 

działania czyli płacenia alimentów na utrzymanie swojego dziecka. A oni nie idą do pracy, bo 

boją się, że z racji egzekucji komorniczej część ich dochodów zostanie zabrana. Dla mnie 

odpowiedzialność za to co się w życiu robi jest niewątpliwa. Na ile to jest zjawisko duże nie 

potrafię powiedzieć. natomiast myślę, że generalnie podniesienie poziomu życia powinno 

wpłynąć, że co najmniej to się nie będzie zwiększać. Mając dostęp do pracy i do różnego 

rodzaju świadczeń łatwiej się będzie  z tego wywiązywać.   To jest jeden z funduszy, który 

pochłania ogromne pieniądze. Duża liczba dzieci jest wychowywana na koszt państwa. Liczę 

na to, że to zjawisko przestanie narastać.  

Przy wzroście opłaty parkingowej trzeba być bardzo ostrożnym. Ona spowodowana jest tym, 

że strefa płatnego parkowania zwiększyła się prawie o 100%. Te przychody spowodowane są 

2 rzeczami. Robiliśmy sobie przeliczenia i są spowodowane przez parkomaty lepszym 

ściąganiem tych opłat. Doszło nam nowe zadanie, czyli poszukiwania kierowców, którzy 

skorzystali z parkingu. Niestety niektórzy próbują uniknąć opłaty. Strefa  w tej chwili działa 

prawidłowo. Znakomita większość mieszkańców się temu podporządkowała. U nas te opłaty 

nie są drogie a jednak można generować dochody. Można by pomyśleć, że po następnej turze 

po przetargu część jaka zostanie w gminie powinna być wyższa. 

Opłata targowa. Obniżenie miało swój cel.  Zakładamy, że nie maleje dalej liczba 

sprzedających. Takie są nasze szacunki. Na targowisku niektóre miejsca były ciekawe 

handlowo ale sprzedawcy nie korzystali z nich ponieważ były drogie. Obecnie te stanowiska 

są obłożone. Forma targowisk, które funkcjonują tylko w wybrane dni tygodnia jest coraz 

rzadsza ale one mają swój urok. Liczymy na to, że u nas to się utrzyma. Zresztą włożyliśmy 

ogromne pieniądze w targowisko, żeby wyglądało jak obecnie. Powstrzymaliśmy tendencję 

spadkową.   

 

Ad. pkt 7.4 

 Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  
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„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, 

Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/55/19 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży 

 

Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta przedstawiła informację o stanie mienia 

komunalnego gminy miasta Chełmży. 

Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowej informacji. 

 

Ad. pkt 9 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Chełmży 

 

Ad. pkt 9.1 

 Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  dla Burmistrza 

Miasta Chełmży za 2018 rok 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Grzegorz Sosnowski odczytał wniosek komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2018 rok. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.2 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku 

komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2018 rok 
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Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 26/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r.  w sprawie opinii 

o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 

2018 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.3 

Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Radni nie zgłosili uwag do wniosku komisji rewizyjnej. 

 

Ad. pkt 9.4 

 Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/56/19 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Oczywiście bardzo się cieszę, że Państwo byliście jednomyślni. I chcę za to bardzo gorąco 

podziękować. To wszystko nie wydarzyłoby się bez Państwa pomocy, uwag, działalności. 

Robimy to razem i służymy mieszkańcom. Powinniśmy mieć satysfakcję, że kolejny rok 

budżetowy jest dobry i mamy za sobą poprawiające życie mieszkańcom inwestycje. 

Chciałbym również podziękować urzędnikom i pracownikom jednostek budżetowych, bo to 

się dzieje w bardzo szerokim gronie. Ta liczba jest duża. Sama oświata to kilkaset osób, które 
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faktycznie ten budżet realizują i czuwają nad tym co Państwo uchwalicie. Także bardzo 

gorąco dziękuję za absolutorium i ogromny udział w tym co przed chwilą zamknęliście.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Takim wynikiem zamknął się ten budżet. Wiadomo, że to jest zasługa Pana Burmistrza i Pani 

Skarbnik ale jest też ogromną zasługą Pana Burmistrza Marka Kuffla, który bezpośrednio 

czuwa nad wykonywaniem wszystkich inwestycji. Ten człowiek jest zawsze i o każdej porze 

wszędzie i jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z czymś takim. A ja pracuję w takim zakładzie, 

gdzie ta osoba jest co dzień i powinniśmy koniecznie w tym momencie  również jego zasługi 

tutaj przytoczyć.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Jak już tak wymieniamy tych, którzy pod wodzą Pana Burmistrza, Pani Skarbnik i Pana 

Wiceburmistrza dokonali tego, to nie możemy zapomnieć o całej rzeszy urzędników, którzy 

wykonywali polecenia Pana Burmistrza.  

 

Ad. pkt 10   

         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 

Zakup i montaż mobilnego systemu monitorowania. Czy ten system mobilny będzie 

widoczny ? Czy ukryty ? Jak będzie funkcjonował ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładamy, że będzie w dyspozycji Straży Miejskiej i ewentualnie GKM. To mają być 

kamery podglądacze. Tam gdzie będą montowane, to będą niewidoczne. Chcemy kamery 

skierować na dzikie wysypiska śmieci ale też na akty wandalizmu. Będzie to próba pomocy 

dla służb, w tym również Policji, co pomoże zidentyfikować tych, którzy naruszają prawo.  

 

Ad. pkt 10.1 

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  
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„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/57/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034  

 

Ad. pkt 11.1  

             Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/58/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2019-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej 

nr 3 w Chełmży  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1 

               Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/59/19 

w sprawie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

dla gminy miasta Chełmży za rok 2018 wraz z rekomendacjami  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 13.1  

               Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„Za” głosowali : 

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

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

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/60/19 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy miasta Chełmży za rok 2018 

wraz z rekomendacjami 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 14 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1 

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/61/19 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży 

do realizacji grantu „Klub otwartych drzwi” z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego Ziemi Gotyku”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1  

               Głosowanie nad projektem uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/62/19 

w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji grantu „Klub otwartych 

drzwi” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach 

projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży 

do realizacji grantu „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 16.1 
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               Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/63/19 

w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji grantu „Klub rodzica – 

wychowanie bez porażek” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego 

Ziemi Gotyku”  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17  

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zwiększenia 

wartości majątku ZWiK w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 17.1 

Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„Za” głosowali : 



17 

 

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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/64/19 

zmieniającego uchwałę w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony 

Środowiska gminy miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 18.1 

                Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/65/19 

w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy miasta Chełmży na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 19  
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            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego 

Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 19.1 

              Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„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,Franciszek 

Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VII/66/19 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 20 

            Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 21   

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 22 

           Wnioski i zapytania 

Radna Małgorzata Polikowska 
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Miała miejsce zmiana personalna na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Chełmży. 

Proponuję, żeby zaprosić Pana komendanta na wspólne spotkanie z radnymi podczas sesji 

rady. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Od zakładu gazowniczego należy koniecznie wyegzekwować wymianę instalacji sieci 

gazowej przed zakończeniem inwestycji na ulicy Paderewskiego. Stan tej sieci jest bardzo 

zły. Są tam częste awarie. Należy to zrobić z uwagi na bezpieczeństwo osób w tym rejonie. 

Gazownia musi to zrobić teraz, żeby później nie niszczyć zrobionej drogi. To by było przez 

społeczeństwo nie do przyjęcia.  

Radna Anna Jakubowska 

Bardzo się cieszę ponieważ została wspaniale wykonana mała infrastruktura na Stolbudzie. 

Jednakże mój niepokój jak i  mieszkańców nie tylko tego rejonu budzi fakt, że nie widać 

Policji i Straży Miejskiej w tym rejonie. Młodzi ludzie nie zachowują się właściwie. Dlatego 

należy zintensyfikować patrole piesze i zmotoryzowane.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Chciałbym podziękować za to, że tak szybko udało się zrealizować mój poprzedni wniosek. A 

dotyczył on zamontowania tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania psów  na plac 

zabaw i siłowni plenerowej oraz informacji, że teren jest monitorowany. Proszę, żeby 

pojawiła się jeszcze tablica o zakazie palenia tytoniu. Wydawało mi się, że jest to oczywiste. 

Okazuje się, że jednak nie.  

 

Ad. pkt 23   

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, że nie muszę odnosić się do wniosku Pani Polikowskiej, bo zorganizujemy takie   

spotkanie. Myślę, że to też pomoże odpowiedzieć na wniosek Pani Jakubowskiej. Przy tym 

składzie liczbowym Straż Miejska nie może pracować popołudniami i wieczorami. A te złe 

rzeczy dzieją się właśnie w tym czasie. Przed sezonem zawsze prosimy Policję o szczególne 

działania w tych regionach miasta.  

Jeśli chodzi o ulicę Paderewskiego, to nie jest wcale takie proste. Jeśli okaże się, że to 

znajdzie się w planach inwestycyjnych gazowni za 2-3 lata, to będą odtwarzać całą drogę.   

Nie ma możliwości, żeby przy tak zaawansowanych robotach  ta ulica była przez ten czas  w 

takim stanie jak jest w tej chwili. Są dwie możliwości. Albo oni zmieszczą się w czasie, tak 

jak deklarują i znajdą pieniądze. Albo nie wejdą tam przez najbliższe dwa lata i odtworzą 
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drogę. My możemy czekać na gazownię nawet 3 lata. Spotykamy się z nimi. Jak załatwiają 

dokumentację, to potrzebują naszego uzgodnienia. Nasze uzgodnienie jest z uwagą, o której 

mówię. Jak rozpoczynaliśmy plac budowy na Paderewskiego  to oni byli obecni. Stracili już 3 

miesiące. Jeśli teraz nie wejdą na tę ulicę to trudno. Nam nawet nie wolno zostawić drogi w 

takim stanie. A po drugie jak mamy rozliczyć wykonawcę ?  

Wniosek radnego Sosnowskiego. To oczywista uwaga. Postaramy się szybko ten wniosek 

zrealizować.  

 

Ad. pkt 24  

           Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 25   

           Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 26   

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska 

 

 

 


