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P R O T O K Ó Ł  NR  XII/20 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  9  stycznia 2020 roku  

w godzinach od 13,00 do 14,30. 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 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 

rok – druk sesyjny nr 113. 

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - druk sesyjny nr 111. 

7.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w 

Gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w 

roku szkolnym 2019/2020 – druk sesyjny nr 109. 

8.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Interpelacje. 
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10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

11.  Wnioski i zapytania. 

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13.  Oświadczenia. 

14.  Komunikaty. 

15.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XII 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 13.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

Radny Janusz Kalinowski 

W proponowanym porządku obrad należy dokonać korekty. Proponuję wprowadzenie 

następujących projektów uchwał : 

- zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2020-2034 – druk sesyjny nr 114 ( jako pkt 7); 

- w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani  do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta 

Chełmży – druk sesyjny nr 112 (jako pkt 8). 

Wprowadzenie  do porządku sesji w/w projektów jest konieczne. 

 

Ad. pkt 3.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Zaproponowaną zmianę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z przyjętą zmianą. 
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Wszyscy radni głosowali „za”.  

Wprowadzone projekty uchwał zostaną omówione w punkcie  7 i 8.  

 

Ad. pkt 4  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 5. Proszę o przybliżenie tematu. O jaki system chodzi i jak ma on funkcjonować ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 15. O jaką dyscyplinę sportu chodzi ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 8. Proszę o przybliżenie tematu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 5. 

Dotyczy kierowników naszych jednostek, czyli wodociągi, ZGM, ZGK. A więc wszystkich 

tych, którzy działają w sferze komunalnej. I na nich nałożono obowiązki informowania o 

każdej sytuacji zagrożenia kryzysowego, czyli nawet braku wody, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Oni wtedy przekazują te informację dalej. Do tej pory oczywiście zbierali takie 

informacje ale w tej chwili jest to ujęte w jeden system. Jeśli jesteście Państwo w naszym 

systemie, to część z nich dostajecie.  

Ad. 8. To projekt, który pojawi się dopiero na następnej sesji. Dotyczy prywatnych 

nieruchomości właściciela działek przy ulicy Plażowej. Oczywiście jest deklaracja pokrycia 

kosztów. Jest to dopiero projekt uchwały i wstępne porozumienie z właścicielem 

nieruchomości.  
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Ad. 15. Chodzi o karate kyokushin, które prowadzi Pani Monika Poczwardowska. Takie 

wydarzenie zawsze związane jest z promocją miasta. Jeżeli są spektakularne sukcesy, to 

staramy się spotykać z tymi osobami. Wiąże się to z upominkiem i podziękowaniem za to, że 

promują miasto.  

 

Ad. pkt 6.  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2020 rok  

 

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

 

Ad. pkt 6.1.  

         Głosowanie nad projektem 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, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XII/106/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 

 

Ad. pkt 7.1.  

         Głosowanie nad projektem 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, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XII/107/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2020-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości, którzy nie są obowiązani  do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał zawartych w punkcie 8 

i 9. 

Radny Marek Jopp 

Za niesegregowanie odpadów nałożona jest kara w wysokości 50 zł. To jest proste do 

stwierdzenia w budynkach jednorodzinnych.  W budynkach wielorodzinnych będą obciążane 

wspólnoty i spółdzielnia  ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To ważne pytanie. Podmiotem, który rozlicza się z gminą za odpady jest wspólnota 

mieszkaniowa lub spółdzielnia.  To się przełoży z właściciela nieruchomości na najemcę  lub 

w przypadku wspólnot na właścicieli poszczególnych mieszkań lub w przypadku spółdzielni 

na poszczególnych spółdzielców. Teoretycznie możemy założyć, że płacą stawkę przez nas 

ustaloną, czyli 23 zł. I to jest stawka, która wystarcza na miesięczną opłatę za śmieci, które 

odbieramy. Przy czym oni mają taką przewagę, że my z nimi nie ustalamy ilości. Za ilość 

płaci tylko gmina. Jeżeli stwierdzimy i na ogół robi to ZGK, że śmieci są niesegregowane, to   

po udokumentowaniu takiej sytuacji, nałożymy karę na spółdzielnię, wspólnotę lub na 

właściciela. Przy założeniu, że wspólnota i spółdzielnia nie ma oszczędności na śmieciach, to 

przełoży się to bezpośrednio na wzrost stawki.  Tu pojawia się zbiorowa odpowiedzialność w 
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takiej sytuacji. Nie ma innego sposobu. Zapłacą mieszkańcy. W budynku jednorodzinnym nie 

jest to problem. Kowalski ma pojemnik, Kowalski źle zrobił i Kowalski zapłaci. A w 

budynkach wielorodzinnych będzie płacił spółdzielca.  

Radny Marek Jopp 

Wrócę do kary. Chcę to sprowadzić do jak najniższego poziomu dla mieszkańca. Czyli 

spółdzielnia też nałoży taką karę osobom korzystającym z konkretnego miejsca segregacji ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Odpowiedzialność niestety jest zbiorowa. Spółdzielnia otrzyma decyzję o odpłatności 50 zł 

od osoby za dany miesiąc. Nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób rozdzielić. I podobnie 

będzie we wspólnocie. 

Dlatego wcześniej mówiłem o tym, że zdarza się, iż pojawiły się w spółdzielniach zamknięte 

śmietniki,  gdzie pracownik spółdzielni sprawdzał to co ludzie przynoszą do pojemników. Nie 

ma innego sposobu. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto dostanie karę. My nie mamy 

takiego narzędzia. To są słabości ustawy. Jeżeli decyzja wystawiona jest na budynek to będzie 

odpowiadał budynek. Jeżeli boks na śmieci można przypisać budynkowi, to  karę zapłaci ten 

budynek. Wszędzie tam gdzie da się rozdzielić przypisanie śmietnika to nie ma problemu. My 

mamy inny problem.  Są wspólnoty, które miały wspólne śmietniki. Już są sygnały, że chcą z 

tego zrezygnować. Deklaracje są tak składane, jak są boksy  śmietnikowe.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Jeżeli 10 zadeklarowanych mieszkańców ma jeden boks śmietnikowy i stwierdzi się w ich 

pojemniku nieprawidłowość, każda z tych osób zapłaci karę ? Czyli 10 razy 50 zł. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. Stroną jest podmiot składający deklarację. To jest wspólnota, to jest prywatny właściciel, 

to jest spółdzielnia mieszkaniowa.    

Nie wiem jak to będzie rozstrzygane w spółdzielniach, bo tutaj jest sprawa śmietnika. 

Deklaracje składa blok. Tu nie ma wątpliwości i to jest słuszne. Jeżeli dwa bloki będą 

korzystały z jednego śmietnika to będzie zbiorowa odpowiedzialność dla dwóch bloków. W 

tym momencie to już będzie wewnętrzna sprawa spółdzielni jak to zrobi.  

Jeśli chodzi o Pana pytanie, to jeżeli mieszka 10 mieszkańców, odpady są źle segregowane, 

wszyscy będą mieli stawkę 50 zł.  My mieliśmy podwyższoną stawkę, która w pewnym 

sensie była karą, było to 20 zł.  Nie było przypadku narzucenia tej stawki, po nie było 

sygnałów od odbiorcy odpadów. Natomiast sam odbiorca odpadów też był średnio 

zainteresowany, bo nie było tych wszystkich rygorów,  które są w tej chwili, a wynikają z 

ustawy. Stanie się coś takiego, że odbierze odpady i zamiast mieć 5 ton będzie miał 7 ton. I 
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zapłaci tak jak za zmieszane po 800 a nie po 500.  Mówimy dziś o segregacji odpadów. A nie 

mówimy o ważniejszej rzeczy. Dziś jedynym odpadem segregowanym, który sprzedaje 

odbierający śmieci jest szkło. I to w niewielkiej ilości. Też jest wielki problem, bo jest 

dyskusja o kolorach. Czasem dyskutuje się o makulaturze gazetowej ale takiej segregacji nie 

ma. Za pet się płaci takie pieniądze, że patrząc na stawki byłem w szoku. No i nie 

powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, co się stało z odpadami i ceną odpadów. Otóż 

załamał się rynek chiński. To jest temat powszechnie znany od 2 lat.   

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Jeśli  w Spółdzielni Mieszkaniowej do jednego śmietnika przypisanych jest 200 osób z dwóch 

bloków,  to w przypadku niesegregowanych odpadów spółdzielnia dostanie karę 200 razy 50 

zł ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. 

Radny Franciszek Kuczka 

Spotkałem się z interpretacją, że w przypadku niesegregowanych śmieci osoba dokonująca 

opłaty płaci ustaloną stawkę plus karę. Czy to jest dobra interpretacja ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie. My mamy dwie opłaty. Opłatę za odpady segregowane oraz opłatę, która niestety jest 

karą za odpady niesegregowane. Jest propozycja 23 zł i nie wiem na jak długo ta stawka 

wystarczy. Może to będzie pół roku, a może rok i wtedy będziemy musieli podejmować 

dalsze decyzje. Propozycja druga to 50 zł i to ma być kara tam, gdzie zasady segregowania 

zostały naruszone.  

  

Ad. pkt 8.1.  

Głosowanie nad projektem 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, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XII/108/20 
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w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  

nieruchomości, którzy nie są obowiązani  do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Czyli wystarczy, że z 200 osób jedna osoba nie będzie segregowała i solidarnie wszyscy 

dostaną karę ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie mierzyłbym tego kategorią, że jedna osoba nie będzie segregowała. Prawdopodobnie nie 

będzie wiadomo kto nie segreguje. Po prostu nie zostaną zachowane zasady segregacji. Jeśli 

deklaracja jest z konkretnego bloku, a śmietnik jest dla dwóch bloków, to w momencie 

naruszenia zasady segregacji to mieszkańcy tych dwóch bloków mimo, że składają osobne 

deklaracje, będą płacili podwyższoną opłatę 50 zł. 

W momencie kiedy się okaże, że naruszono zasadę segregacji i opłata wyniesie 23 zł plus 27 

zł ( czyli 50 zł), to rzeczywiście w następnym miesiącu ktoś zapłaci 23 i 27 zł ale nie więcej 

niż 50 zł. Tyle wynosi kara za niesegregowanie odpadów.  

 

Ad. pkt 9.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 11, wstrz. 2.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Marek Jopp, 

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, 

Franciszek Kuczka, Grzegorz Sosnowski. 

Wstrzymali się od głosu : 
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Paulina Kachniarz-Wolska, Bartłomiej Kaczorowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XII/109/20 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w Gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w 

roku szkolnym 2019/2020  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1  

          Głosowanie nad projektem 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, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XII/110/20 

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmża w 

zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 

przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

         Interpelacje 
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Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 12   

         Odpowiedzi na interpelacje 

 

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

 

Ad. pkt 13   

         Wnioski i zapytania 

 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Chciałbym nawiązać do opłat za odpady. Rozumiem to w ten sposób, że jeśli w lutym 

zrobiłem coś źle, to w marcu zapłacę 50 zł. I tak będzie od każdej osoby. To nakłada na 

samorządowców, a samorządowcami są wszyscy mieszkańcy, ogromną odpowiedzialność i 

dyscyplinę. Wiem, że może być problem z rozróżnianiem odpadów. Nie wszyscy wiemy od 

razu  jak należy segregować. Każdy z nas korzysta ze smartfonu i dobrze, gdyby powstała 

aplikacja pozwalająca na segregowanie odpadów już w smartfonie.    

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Ten temat wzbudza na pewno emocje. Chciałabym to jeszcze sprecyzować. Rozumiem, że 

odbiorca śmieci informuje urząd, że w danym śmietniku były źle posegregowane odpady.  I 

wówczas urząd nakłada karę na spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową. Czy Urząd Miasta 

będzie miał wiedzę ilu mieszkańców korzysta z danego boksu śmietnikowego ? 

 

Ad. pkt 14   

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dla Urzędu Miasta w przypadku budynku wielorodzinnego jego właściciel, zarządca 

wspólnoty i w przypadku spółdzielni jej zarząd. To nie jest nowość. De facto tak było ale tego 

nie egzekwowaliśmy. Nie było zgłoszeń odbiorcy, że odpady są segregowane niewłaściwie.  

Teraz nie mam już wyboru i odbiorca odpadów będzie sygnalizował ten temat to takie kary 

będą nakładane, co nie jest niczym przyjemnym. Natomiast podmiotem jest zawsze ten, który 

składa deklarację.  Właściciel, wspólnota i spółdzielnia składają deklarację o ilości osób 
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mieszkających na danym terenie. I to dla nas jest podstawa do wpisania ich do rejestru osób 

wnoszących opłaty za śmieci.   

Radny Grzegorz Sosnowski 

Jeżeli odbiorca odpadów stwierdzi nieprawidłowości, czy jest przewidziana procedura 

ewentualnego odwołania się od kary ? To rzeczy ludzkie i dla jednego coś będzie 

przekroczeniem a dla innego jeszcze nie. Czy powstanie mechanizm rozstrzygania sporów ? 

Słyszałem o kamerach montowanych  w śmietnikach, żeby zabezpieczać się przed nie 

chcącymi segregować sąsiadami ale również przed firmami działającymi na szkodę 

mieszkańców. Nie podejrzewam o to ale żyjemy w realnym świecie i takie sytuacje się 

zdarzają.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Sytuacji i okoliczności nie do przewidzenia jest pełno. Z tego co mi w tej chwili wiadomo jest 

to decyzja administracyjna.   Jest to o tyle prostrze, że istnieje możliwość odwołania od tej 

decyzji. Procedura jest określona.  Zastanawiam się jak to zrobić, żeby nie było sytuacji, w 

których jest to nadużywane albo wymuszane. Mam nadzieję, że się wszyscy zmobilizujemy. 

A drobne wątpliwości gdzie co wrzucić nie spowodują nałożenia kary. 

 

Ad. pkt 15   

        Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 16   

         Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić mieszkańców Chełmży na 21 stycznia. Jest to wyjątkowy dzień, 

ponieważ tego dnia obchodzimy 100 lecie Odzyskania Niepodległości. U nas łączy się z 

nadaniem imienia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Szkole 

Podstawowej nr 3 i nadaniem sztandaru. Rozpoczynamy mszą świętą. Potem jest spotkanie na 

Rynku i na końcu w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Jest to dla nas Chełmżan niezwykle 

ważne.  Tym bardziej chcę Państwa bardzo gorąco zaprosić. Zdaję sobie sprawę, że to jest 

dzień roboczy ale tu byliśmy ograniczeni przede wszystkim datą. Chciałbym, żeby nasza 

obecność podkreśliła rangę wydarzenia dla nas Chełmżan.  
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Ad. pkt  17 

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Janusz Kalinowski  

 

 


