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P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  5 września 2019 roku  

w godzinach od 12,20 do 13,20. 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. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie skargi dotyczącej procedury naboru audytora wewnętrznego -  druk sesyjny 

nr 71. 

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały.  

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

rok – druk sesyjny nr  73. 

7.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 - druk sesyjny nr  74. 

8.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży – druk sesyjny nr 69.  
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9.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża oraz określenie granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku  – druk sesyjny nr 68. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża -  

druk sesyjny nr 70. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę 

Miasto Chełmża w partnerstwie z Powiatem Toruńskim do wspólnej realizacji budowy Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży – druk sesyjny nr 72. 

12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

13. Interpelacje. 

14.  Odpowiedzi na interpelacje. 

15.  Wnioski i zapytania. 

16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17.  Oświadczenia. 

18.  Komunikaty. 

19.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia VIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 
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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. 

 

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 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

 

Protokół z VII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 7 

Proszę o rozszerzenie punktu. Czy to była jednorazowa pomoc konkretnego wyjazdu ? Czy to 

jest ogólne wsparcie fundacji ? 
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Pkt 10 

Proszę o przybliżenie lokalizacji tej drogi. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt  7 

W przypadku Fundacji Amicus to jest już trzeci rok dofinansowania z rzędu. Główne zadanie 

statutowe fundacji to organizowanie czasu osób w wieku senioralnym. Zadań, które oni 

realizują jest cały szereg w ciągu roku. Otrzymali dofinansowanie w ramach ogłoszonego 

konkursu. Zresztą nie tylko oni, bo również PCK i Włókniarz. Zgodnie z ustawą o pożytku i 

wolontariacie dzielimy konkurs. Część robimy na początku roku i dotyczy to organizacji 

pozarządowych, które realizują zadania przez cały rok. Są również i takie organizacje, które 

realizują zadania w II połowie roku. Amicus w tym roku przystąpił do ogłoszonego konkursu 

i według zadań jakie złożył w formie oferty otrzymał dofinansowanie. Tych zadań jest dużo. 

Fundacja organizuje wyjazdy, spotkania, realizuje program polityki senioralnej, na co 

otrzymała 14 tys. zł. Inne stowarzyszenia, fundacje otrzymują dofinansowanie dokładnie na 

takiej samej zasadzie. Fundacja Amicus działa przy naszej Parafii i jej członków jest wiele. 

Ad. pkt 10 

Do jest stara droga od ul. Bydgoskiej do dawnego ZDZ (obecnie firma Marcus). Okazało się, 

że w wyniku pomiarów geodezyjnych, wywołanych faktem, że właściciel nieruchomości 

graniczącej z tą drogą chciał budować płot, okazało się, iż część tej nieruchomości jest na 

terenie nie należącym do niego. Gdyby wybudował to zgodnie ze stanem faktycznym, to 

droga zwężyłaby się znacząco na całym odcinku. Ona i tak jest za wąska na potrzeby zakładu 

Marcus. W związku z tym podjęliśmy  rozmowy i w wyniku negocjacji ustaliliśmy kwotę 10 

tys. zł. Uda nam się utrzymać szerokość drogi tak jak do tej pory była użytkowana.  

Uregulowaliśmy tę sprawę wychodząc naprzeciw podmiotowi gospodarczemu. Gdybyśmy 

tego nie zrobili, byłby problem z dojazdem dużych samochodów do firmy. Cena była 

atrakcyjna i znacząco niższa niż pierwotne oczekiwania właściciela.  

 

Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie skargi dotyczącej procedury naboru audytora wewnętrznego  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Do nas i do 56 innych gmin wpłynęła skarga, którą przekazałem do rozpatrzenia do Komisji 

skarg, wniosków i petycji. Dlatego proszę przewodniczącego tej komisji o zapoznanie nas z 

tym tematem. 
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Radny Grzegorz Wojtalik – przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji  

Odczytał stanowisko komisji w sprawie skargi dotyczącej procedury naboru audytora 

wewnętrznego. Stwierdził, że w tym stanie faktycznym i prawnym komisja nie znalazła 

podstaw do uwzględnienia  skargi i rekomenduje Radzie Miejskiej jej oddalenie. 

Stanowisko jest załączone do protokołu. 

 

Ad. pkt 6.1.  

           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,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/67/19 

w sprawie rozpatrzenia  skargi dotyczącej procedury naboru audytora wewnętrznego 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2019 rok  

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 7.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„Za” głosowali : 

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

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/68/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034   

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1.  

            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,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/69/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2019-2034   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



7 
 

Ad. pkt 9.  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1. 

            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,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/70/19 

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na obszarze miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10.  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża oraz określenie 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku   

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14  

„Za” głosowali : 

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

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/71/19 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Chełmża oraz określenie granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i 

innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina miasto Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

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

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/72/19 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12.  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

przez Gminę Miasto Chełmża w partnerstwie z Powiatem Toruńskim do wspólnej 

realizacji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Gdzie obecnie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Z racji prowadzonej inwestycji w szkole, rok szkolny zacznie się w poniedziałek  9 września. 

Myślę, że w ogóle nie powinno być problemu, ponieważ to co nazywano  salą gimnastyczną 

tak naprawdę było większą izbą lekcyjną. Na dodatek ona po środku miała filary. Mamy 

sprzyjające warunki. Po pierwsze w sąsiedztwie szkoły znajduje się Orlik. I bardzo nam 

zależy, żeby z tego Orlika SP 5 korzystała zdecydowanie więcej, tak jak to robi szkoła im. 

Unii Europejskiej. Pogoda jest taka, że przerwa kiedy właściwie nic się nie może dziać na 

dworze jest relatywnie krótka. Zwiększyliśmy godziny na basenie. I jak będzie potrzeba to 

szkoła raz w tygodniu będzie miała do dyspozycji salę CHOK. Jakby się to wszystko spięło, 

to warunki będą lepsze niż poprzednio. Kiedyś na zajęcia z wychowania fizycznego chodziło 
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się na sanki. Teraz może są inne formy zajęć ale generalnie chodzi o ruch na świeżym 

powietrzu. To wszystko jest dogadane z dyrekcją szkoły. 

 

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,  Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

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

Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  VIII/73/19 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Chełmża w 

partnerstwie z Powiatem Toruńskim do wspólnej realizacji budowy Sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

           Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 14   

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

Ad. pkt 15 

                 Wnioski i zapytania 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Czy znany jest termin zakończenia prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 ? 
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Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Mam pytanie związane z remontem dróg śródmieścia. Czy możemy się spodziewać nowej 

organizacji ruchu w tym obszarze ? 

2/ Drugie moje pytanie dotyczy skweru koło poczty. Wystąpił tam jakiś problem, proszę o 

trochę więcej informacji w tym temacie. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym złożyć wniosek o zawarcie w projekcie budżetu miasta na rok 2020 założenia 

klimatyzacji w sali ślubów zlokalizowanej w ratuszu. Wiem, że będą prowadzone w 

niedalekiej przyszłości prace renowacyjne przy elewacji. W uzasadnieniu chciałam 

powiedzieć, że rozmawiałam z osobami, które w tym roku w okresie kiedy była ekstremalna 

temperatura, brały udział w takiej uroczystości i ta uroczystość zamiast być przyjemną, była 

trudna do przeżycia. Tam odbywają się nie tylko śluby młodych ludzi ale też uroczystości 

związane z jubileuszami osób starszych. W latach wcześniejszych nie obserwowaliśmy tak 

ekstremalnych temperatur, a pogoda raczej będzie szła w tę stronę by jeszcze bardziej nam 

przypomnieć jak wysokie temperatury mogą nam uprzykrzyć życie. Wydaje mi się, że to nie 

byłby aż taki duży koszt, a jednak wiele osób również spoza miasta i nawet spoza granic kraju 

bierze udział w takich uroczystościach i byłoby dużo przyjemniej, gdyby temperatura w tym 

pomieszczeniu była niższa. 

 

Ad. pkt 16 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Termin zakończenia prac w SP nr 5 to chyba 15 września br. Gdy firma wchodziła to 

rozmawialiśmy, że zakładamy, że wewnątrz będzie koniec prac na 1 września. W tej chwili 

nie jest zagrożony termin 15 września, natomiast to co się wydarzyło z tym tygodniem, 

wynika właściwie z braku mebli. Oczywiście szkoła nie była w tym czasie jeszcze 

posprzątana, bo wiedząc, że nie będzie mebli mieli na to czas. Zakładam, że od poniedziałku 

rozpoczną się normalne zajęcia lekcyjne. Na pewno będzie brany pod uwagę jakiś rodzaj 

odrobienia tych zajęć, które się nie odbyły. W czasie tego tygodnia były zabezpieczone 

zajęcia opiekuńcze, więc jeśli ktoś musiał wysłać dziecko do szkoły, to była taka możliwość. 

Mamy tam jeszcze pewne roboty dodatkowe, które wiążą się z podniesieniem komfortu w 

jednej z klas ale nie będą one zakłócać porządku zajęć lekcyjnych. Zakładam, że od 

poniedziałku ruszamy z zajęciami, do 15 września mamy umowę i powinno zostać wszystko 

zrealizowane. 
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2/ Nie wiem czy będą zmiany tam gdzie akurat robiliśmy remonty ulic, bo my opracowujemy 

generalnie nową organizację ruchu w mieście. Wiem, że będziemy starać się bardzo 

rygorystycznie na ul. Paderewskiego ograniczyć parkowanie tylko do jednej strony. Podobna 

sytuacja jest w ul. Św. Jana, bo tam też nie można przejechać. Generalnie w tej części 

rewolucji nie będzie, bo chodzi przede wszystkim o zwiększenie przepustowości, jeśli 

mówimy oczywiście o tych dwóch ulicach. Rozmawialiśmy też o odcinku ul. Szewskiej od 

szpitala do ul. Hallera. Powiem jednak szczerze, że wprowadzenie dwóch kierunków na tym 

odcinku to zrezygnowanie z kilkunastu miejsc parkingowych, a pogotowie szczególnie jak 

jedzie na akcję to radzi sobie z wyjazdem. Oczywiście jest jeszcze wiele drobnych zmian, 

które za moment będziemy mieli. 

3/ Teren rekreacyjny pomiędzy ul. Sikorskiego i Mickiewicza – na ten moment nie jestem w 

stanie odpowiedzieć.  W dwóch albo trzech miejscach nawierzchnia siadła. Firma to ogrodziła 

i chcą robić badania stopnia zagęszczenia, być może została tam część budynku pod ziemią, 

która nie została właściwie zasypana, może też być gdzieś woda, która powoduje 

podpłukiwanie. Nie spowodowała tego z pewnością kurtyna wodna, która leje 5 litrów wody 

na godzinę. Oczywiście nie ma żadnego problemu, dla nas nie są to koszty, może poza 

kosztami wizerunkowymi. Ten skwer już się przyjął, to byłby bardzo ładny teren, miały być 

nasadzenia do końca września ale niestety najpierw wykonawca musi uporać się z tym co mu 

nie wyszło. Nie ma tam jeszcze światła ale to nie jest wina wykonawcy, tylko energetyki, 

gdzie nie możemy się doczekać licznika. 

4/ Temat klimatyzacji jest ważny ale mamy takich problemów teraz całe mnóstwo. 

Klimatyzacja w ratuszu to jest konserwator zabytków. Ja na to pytanie nie odpowiem. W tym 

roku podejmowałem decyzje o skróceniu czasu pracy, ponieważ temperatury wynosiły w 

pomieszczeniach biurowych ponad 30 stopni. Chcę Państwu również powiedzieć, że temat, 

który nam się ciągnie kilka lat, a jest szansa zrobienia tego w ramach LGD, to jest 

klimatyzacja w ChOKU-u. My mamy na to duże pieniądze, bo chyba 220 tys. zł, natomiast 

sama klimatyzacja kosztuje 360 tys. zł na taką salę przy przewidzeniu, że może tam być 250 

osób. Weryfikujemy to w tej chwili, bo wiemy, że za 360 tys. zł to jest cały system z 

rekuperacją ale czy uda nam się dojść do jakiegoś racjonalnego momentu, że wystarczą 

pieniądze, które mamy zabezpieczone, trudno mi powiedzieć. Mówię to tylko po to, że 

zgadzam się absolutnie z wnioskiem, przy remoncie ratusza zastanawiam się czy nie powinno 

być w jakimś systemie pomieszczeń, które będą schładzane, bo takie pogody będą się w 

przyszłości na pewno utrzymywać. Mogę obiecać na pewno, że ostatnim pomieszczeniem 
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będzie gabinet burmistrza. Wniosek jest ale w tej chwili nie jestem w stanie się do niego 

ustosunkować i są jeszcze te obawy konserwatorskie. 

 

Ad. pkt 17 

            Oświadczenia  

Nie złożono oświadczeń. 

Ad. pkt 18 

             Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zapraszam  na 21 września b.r.. Imprezę zaczynamy o 10,00 rajdem rowerowym. Program 

imprezy jest ciekawy. Łączy się z działaniami profilaktycznymi. Za chwile pojawi się w 

internecie oraz na słupach. Na naszej scenie odbędą się dwa koncerty. Finałowo zagra zespół 

Lombard.  Tym dniem kończymy sezon letni. 

 

Ad. pkt 19  

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Janusz Kalinowski  

Małgorzata Karpińska 

                           Sekretarz obrad : 

                                                                                                Małgorzata Polikowska 

 

 


