
P R O T O K Ó Ł  NR  IX/19 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

IX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  24 października 2019 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,40. 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 podziału nieruchomości  przy ul. Szewskiej 21 w Chełmży 

– druk sesyjny nr 79. 

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok -  druk sesyjny nr 80.  

8.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

rok – druk sesyjny nr 84. 

9.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 



10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 – druk sesyjny nr 85. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania 

z budżetu Miasta Chełmży  środków finansowych wynikających z rozliczenia  podatku od 

towarów i usług samorządowemu  zakładowi budżetowemu – druk sesyjny nr 78. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego  wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania niektórych  składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża – druk sesyjny nr 75a. 

12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

projektu pn.”Świat przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie 

przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk sesyjny nr 76. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018/2019 – druk sesyjny nr 81. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Przedszkola Nr 1 

w Chełmży ul. Bydgoska 9 – druk sesyjny nr 82. 

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 83. 

16.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok – druk sesyjny nr 77a.  

17.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

18. Interpelacje. 

19.  Odpowiedzi na interpelacje. 

20.  Wnioski i zapytania. 

21.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 



22.  Oświadczenia. 

23.  Komunikaty. 

24.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia IX 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 11.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym wprowadzić do porządku obrad dwa projekty uchwał. Jedna z uchwał została 

omówiona na komisji planowania, budżetu i finansów, przedstawiałem ją również na komisji 

oświaty. Dotyczy ona pewnego ciągu konsekwencji działania polegającego na 

dofinansowywaniu zabytków. Mamy kwotę 60 tys. zł w budżecie na rok 2019 na zabytki. Ona 

pojawiła się ze względu na wniosek Parafii o dofinansowanie remontu dachu na konkatedrze. 

Ta uchwała byłaby niczym innym jak konsekwencją wykonania tego zadania w tym roku. 

Natomiast druga uchwała, to uchwała, która wracała, była też przyjmowana na ostatniej sesji 

w postaci projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i chyba po 

dwukrotnych naszych poprawkach została nareszcie pozytywnie zaopiniowana przez Polskie 

Wody. W tej chwili ten projekt możemy już przyjąć jako obowiązujący regulamin. Chciałbym 

prosić, aby wprowadzić projekt dotyczący dotacji do zabytków w punkcie 18, natomiast 

projekt uchwały dotyczący regulaminu w punkcie 19.  

 

 



Ad. pkt 3.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z 

zaproponowanymi przez Pana Burmistrza poprawkami. Wszyscy radni głosowali za.  

W związku z powyższym porządek sesji przedstawia się następująco: 

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 podziału nieruchomości  przy ul. Szewskiej 21 w Chełmży 

– druk sesyjny nr 79. 

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok -  druk sesyjny nr 80.  

8.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

rok – druk sesyjny nr 84. 

9.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 – druk sesyjny nr 85. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania 

z budżetu Miasta Chełmży  środków finansowych wynikających z rozliczenia  podatku od 

towarów i usług samorządowemu  zakładowi budżetowemu – druk sesyjny nr 78. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego  wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania niektórych  składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża – druk sesyjny nr 75a. 



12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

projektu pn.”Świat przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie 

przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk sesyjny nr 76. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018/2019 – druk sesyjny nr 81. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Przedszkola Nr 1 

w Chełmży ul. Bydgoska 9 – druk sesyjny nr 82. 

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 83. 

16.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok – druk sesyjny nr 77a.  

17.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy Świętej 

w Chełmży – druk sesyjny nr 87. 

18.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży – druk sesyjny nr 86. 

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 4  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

 

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 30. Zlecenie firmie „Aldom” s.c. z Torunia przycięcie z podnośnika 20 sztuk drzew 

zlokalizowanych na terenach komunalnych nad Jeziorem Chełmżyńskim w Chełmży. Koszt 

przedmiotowych prac wyniósł 10.000,00 zł brutto. 

Czy wszystkie suche konary, które były wcześniej sygnalizowane do wycięcia zostały 

usunięte, czy to jest zrobione tylko tak, jak środki pozwalały ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 9. Przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Chełmża w formie zbioru 

kart adresowych. 

Czy Pan Burmistrz mógłby coś więcej powiedzieć na ten temat ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 11. Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla 

Projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”. 

Proszę o rozszerzenie treści zawartej w tym punkcie. 

Pkt 22. Podpisanie umowy na roboty dodatkowe związane z zadaniem inwestycyjnym pn. 

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”. Za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalono wynagrodzenie w wysokości 18.459,84 zł brutto. 

Czego miałyby dotyczyć roboty dodatkowe w Szkole Podstawowej Nr 5 ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 9. Gminną Ewidencję Zabytków generalnie prowadzi Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, natomiast my to prowadzimy na własne potrzeby. Od ubiegłego roku wszedł 



wymóg prowadzenia przez gminy również swoich rejestrów. Czyli my mamy w rejestrze opis 

tych zabytków, które są wpisane do ewidencji zabytków. My tych zabytków nie mamy wiele, 

bo tak naprawdę to dwa kościoły, cmentarz, wieża ciśnień, dwie kamienice. Oprócz tego 

mamy jeszcze strefy zabytkowe i każde w nich działanie wymaga opinii konserwatora. 

Ad. pkt 11. To jest właściwie takie sztuczne działanie, bo my nie możemy wprowadzić swoich 

zasad rachunkowości, tylko one wynikają z ustawy o rachunkowości. Jednakże do każdego 

zadania unijnego musimy takie zasady przyjąć. 

Ad. pkt 22. My te roboty dodatkowe jeszcze chwilowo odkładamy. Dotyczą one wybicia 4 

okien w izbie lekcyjnej, która znajduje się na poziomie 0. Ona zawsze była izbą lekcyjną, 

chociaż nie spełniała parametrów. My nie chcieliśmy prowokować służb właściwych w 

momencie jak robiliśmy adaptację, natomiast w tej chwili ta izba nadal funkcjonuje i w 

momencie wybicia tych 4 okien będzie w pełni spełniała parametry i wymogi oświetlenia izb 

lekcyjnych. 

Ad. pkt 30. Wszystkie suche konary zostały usunięte. Te 10 tys. zł to środki dodatkowo 

wyodrębnione na zieleń, żeby usunąć to, co jest największym zagrożeniem. Natomiast cięcia 

sanitarne są nadal konieczne, bo tych drzew wokół jeziora jest bardzo dużo. Robimy to co jest 

zaplanowane plus jakieś cięcia dodatkowe, żeby szybciej z tym tematem się uporać.  

 

Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie skargi dotyczącej podziału nieruchomości przy ul. Szewskiej 21 w 

Chełmży  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Do biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga mieszkanki Grudziądza. Skarga ta została 

przekazana do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. Czy Pan Burmistrz 

chciałby się odnieść do sprawy ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Skarga w treści jest niezwykle wyrazista. Pani wnosi skargę właściwie nie o podział 

nieruchomości, bo my odpowiadamy tylko za podział tej nieruchomości, co jest czynnością 

administracyjną, a na zawłaszczenie gruntu. My nie mogliśmy zawłaszczyć gruntu, bo nim 

nie dysponujemy, nie jest on w żaden sposób w naszej dyspozycji. Ja nie miałem okazji 

rozmawiać z tą Panią, żeby spróbować wyjaśnić jak to wygląda. Trzeba tu przyjąć jedno 

założenie. Od samego początku zgodnie z zapisami w księdze wieczystej właścicielem jest 

Skarb Państwa. W imieniu Skarbu Państwa tym terenem włada Starostwo. Tam 



prawdopodobnie jest taka sytuacja, że kiedyś były osobno księgi gruntowe i księgi 

budynkowe. W księdze budynkowej rzeczywiście istnieje właściciel, natomiast księgi 

gruntowej nie ma. Pani skarżąca to inaczej opisuje. My tego nie badaliśmy, bo nie jesteśmy 

właścicielem, a więc nie było powodu. W związku z tym, że Starostwo zwróciło się do nas o 

podział tej nieruchomości i udokumentowało prawo do władania, w którym był zapis w 

księdze wieczystej, my dokonaliśmy wstępnego projektu podziału. Czyli przedstawiliśmy w 

jakiej formie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, moglibyśmy tego 

podziału dokonać. Zresztą ten podział był przez Starostwo wyraźnie sugerowany, była to 

jedna działka, na której znajduje się budynek i druga działka, która powstawałaby jako 

niezabudowana. Mając świadomość, że Pani, która wnosi skargę była płatnikiem podatku 

zarówno od budynku jak i od gruntu, zawiadomiliśmy ją o tym. To są niezależne sytuacje. 

Podatek płaci się na podstawie złożonej przez siebie informacji i decyzji urzędu. Skoro ta pani 

była płatnikiem podatku, to w pierwszej kolejności zawiadomiliśmy ją, że na tej działce dzieją 

się czynności podziałowe. Pani złożyła zażalenie od decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. SKO w świetle tego, że jedynym właścicielem w księgach wieczystych jest 

Starostwo, nie uznało tej Pani jako strony, siłą rzeczy nie uznało również zażalenia. Następną 

czynnością, która była właściwie konsekwencją wstępnego projektu podziału była decyzja 

podziałowa. I ten temat zamyka sprawę. Umieszczenie tam jakichkolwiek urządzeń czy 

budowli to są czynności właściciela nieruchomości, które nie mają żadnego związku z 

miastem. Trudno więc tu gdziekolwiek dopatrzeć się naszego subiektywnego działania albo 

działania niezgodnego z prawem. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, odpowiadam 

też za decyzje administracyjne wydawane przez moich urzędników ale w tym przypadku 

moja odpowiedzialność jest żadna, chociaż potrafię zrozumieć jakiś żal tej Pani ale jest to 

kwestia pewnych nieuregulowanych spraw, leżących po stronie właściciela. 

Radny Grzegorz Wojtalik – przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji  

Odczytał stanowisko komisji w sprawie skargi dotyczącej podziału nieruchomości przy ul. 

Szewskiej 21. Stwierdził, że po wnikliwym rozpatrzeniu skargi i zbadaniu wszelkich faktów 

związanych ze sprawą, komisja uznała skargę w całości za bezzasadną i rekomenduje Radzie 

Miejskiej jej oddalenie. 

Stanowisko jest załączone do protokołu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dopowiem tylko jedną rzecz. Można by teoretycznie założyć, że nie mając żadnych 

uzasadnionych powodów, odmówilibyśmy podziału, bo to jest jedyna czynność jaką na tej 

działce wykonaliśmy, to automatycznie starostwo odwołuje się do SKO, SKO uchyla naszą 



decyzję i musimy tego podziału dokonać. Czyli my właściwie byliśmy w sytuacji bez wyjścia, 

bo jeżeli nie ma przeszkód formalnych, a takich nie było, to musieliśmy wydać taką decyzję a 

nie inną. 

 

Ad. pkt 6.1.  

           Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał stanowisko komisji oraz projekt uchwały pod głosowanie 

imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/74/19 

w sprawie rozpatrzenia  skargi dotyczącej podziału nieruchomości przy ul. Szewskiej 21 

w Chełmży. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

              Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński omówił informację z wykonania budżetu miasta Chełmży za I 

półrocze 2019 roku. 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań do w/w informacji.  

 

Ad. pkt 8. 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2020 rok. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.  



Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 8.1.  

           Głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/75/19 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 

 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 9. 

          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. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Mam pytanie odnoszące się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jest 

tam mowa o zakupie choinki dekorowanej w formie stożka. Czy w tym roku przewidywana 

jest sztuczna choinka i umiejscowiona będzie na Rynku czy chodzi o inną choinkę i inną 

lokalizację ? 

 



Pan Jerzy Czerwiński 

Oczywiście zostajemy przy żywej choince z ozdobami na Rynku. Dodatkowy element 

ozdobny i być może to będzie choinka, chcielibyśmy postawić na nowym skwerze przy 

wjeździe do miasta (zbieg ul. Sikorskiego i Mickiewicza). Ta kwota oczywiście nie będzie w 

całości przeznaczona na to zadanie, bo my co roku odnawiamy te elementy dekoracji 

świątecznej. 

 

Ad. pkt 9.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/76/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034   

 

Radni do projekt uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 10.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

 



„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/77/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2019-2034   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i 

przekazywania z budżetu Miasta Chełmży  środków finansowych wynikających z 

rozliczenia  podatku od towarów i usług samorządowemu  zakładowi budżetowemu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 11.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/78/19 

w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Chełmży  

środków finansowych wynikających z rozliczenia  podatku od towarów i usług 

samorządowemu  zakładowi budżetowemu. 

 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego  wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych  składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 12.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/79/19 

w sprawie regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

niektórych  składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Chełmża 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację projektu pn.”Świat przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, 

Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 



 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Ile docelowo ma być dzieci w Przedszkolu nr 2, jeżeli ten budynek będzie zaadaptowany. 

Obecnie w tym budynku przybudówki jest podstawówka, czy więc te dzieci ze szkoły 

podstawowej zostaną przeniesione do innej szkoły ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

W tym roku szkolnym nie ma już tam dzieci z SP 3, więc przybudówka jest pusta. Udało nam 

się stworzyć warunki dla wszystkich dzieci w Szkole nr 5, więc Szkoła nr 3 w budynku 

pogimnazjalnym jest w całości dla uczniów tej szkoły. W przybudówce pojawią się dwie izby 

przedszkolne. Oddział przedszkolny liczy ok. 25 dzieci, czyli można by mówić o 

dodatkowych 50 miejscach. Takie będą warunki ale nie jestem w stanie powiedzieć ile tych 

dzieci będzie. W tym roku zabrakło miejsc dla 27 czy 28 dzieci, a więc jednego oddziału. 

Oczywiście część rodziców zrezygnowała, bo to są często rodzice, którzy nie pracują ale takie 

zapotrzebowanie było. Gdyby nawet było dzieci na 1 oddział, to mamy zerówki w szkołach i 

bardzo wskazane by było, aby zostały przeniesione do przedszkola.  

 

Ad. pkt 13.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu brało udział 10 radnych –  za głosowało 10.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin 

Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/80/19 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn.”Świat 

przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie przedszkolne w ramach 

ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Ad. pkt 14. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 14.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu brało udział 10 radnych –  za głosowało 10.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin 

Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/81/19 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Przedszkola Nr 1 w Chełmży ul. Bydgoska 9. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 15.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  



Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu brało udział 10 radnych –  za głosowało 10.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin 

Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/82/19 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Przedszkola Nr 1 w Chełmży ul. Bydgoska 9 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia majątku Ośrodka Sportu 

i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 16.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu brało udział 10 radnych –  za głosowało 10.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin 

Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/83/19 

w sprawie zwiększenia majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



Ad. pkt 17. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 17.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu brało udział 10 radnych –  za głosowało 10.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin 

Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/84/19 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont bazyliki 

konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

 



Ad. pkt 18.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za głosowało 11.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/85/19 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa  

w Chełmży na remont bazyliki konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i zapytań. 

 

Ad. pkt 18.1.  

            Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za głosowało 11.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-

Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 



Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  IX/86/19 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

obszarze miasta Chełmży 

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 

 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 23   

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 24   

            Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 25   

             Komunikaty 

 



Radny Janusz Kalinowski poinformował, iż zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym dokonał analizy złożonych przez radnych  oświadczeń 

majątkowych. Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności 

pieniężnych. Po dokonaniu analizy stwierdzono, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W złożonych oświadczeniach 

stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte. Przedłożone 

oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Chełmży. 

Ponadto odczytał Informację Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2019 r.  

o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku. 

Powyższe informacje stanowią załączniki do protokołu. 

  

Ad. pkt 26 

 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IX sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

                            

Małgorzata Karpińska         Janusz Kalinowski 

                            

                                                                                                 

 

 


