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P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/20 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XVII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  16 lipca 2020 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

__________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński         - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel               - Wiceburmistrz 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 protokołów z sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji. 

4.2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji. 

4.3 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Chełmża  za 2019 rok oraz udzielenie z tego 

tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania – druk sesyjny nr 148 . 

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 2019 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży – druk sesyjny nr 152. 

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

za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży. 
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7.2.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2019. 

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 nr147 . 

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

Chełmży za 2019 rok. 

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

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2019 rok. 

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

9.4.Głosowanie nad projektem uchwały. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 

rok – druk sesyjny nr 149a. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 - druk sesyjny nr 150a. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach  chronionych – druk ses. nr 142. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na „Remont konserwatorski  elewacji wieży kościoła 

filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży” – etap II – druk sesyjny nr 143. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. 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 2020/2021 – druk sesyjny nr 151. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

projektu grantowego pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” ze środków EFS w ramach LGD 

Ziemia Gotyku – druk sesyjny nr 144. 
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15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

projektu grantowego  pn. „Stare i nowe zabawy podwórkowe” ze środków EFS w ramach LGD 

Ziemia Gotyku – druk sesyjny nr 145. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Chełmży 

– druk sesyjny nr 146.  

     17.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu 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 XVII 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 12.  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.  
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Ad. pkt 4  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołów.  

 

Ad. pkt 4.1  Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4.2  Protokół z XV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie 

Ad. pkt  4.3 Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. pkt 5  

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 25. „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na 

rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ks. P. Skargi 8 w Chełmży działki o powierzchni 

0,1894 ha , stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża przy ul. Ks. P. Skargi.”    

To bardzo oczekiwana decyzja. Czy Pan Burmistrz może powiedzieć coś więcej ? Czy działka 

została już wyceniona i w jakim terminie zostanie przedstawione to wspólnocie ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 16. „ Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia czynszów należnych z tytułu najmu i dzierżawy  

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto  Chełmża 

przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym epidemią COVID-19”. 

Ilu najemców skorzystało z obniżki ? 

Pkt 39. „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia  z podatku od 

nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. 

Ilu przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia z podatku ? 

Pkt 17. „Zatwierdzenie regulaminu naboru wniosków w ramach projektu pn. Upowszechnianie 

wykorzystania  odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa  instalacji 

OZE na budynkach mieszkalnych : etap II”.   

Czy zakończono okres naboru wniosków i czy wszystkie wnioski będą zrealizowane ? 

Pkt 55. „Podpisanie umowy z firmą handlową Błażex J.L. Kulczak sp. jawna z Torunia na 

wykonanie Umowy w ramach  zadania pn. Remont sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 

3 w Chełmży”. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15 sierpnia  2020 roku…” 

Czy termin zakończenia inwestycji jest zagrożony ? 
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Złożono 5 wniosków o wykup mieszkań w zasobach komunalnych. Czy te wnioski zostały 

zrealizowane i pieniądze wpłynęły do kasy miejskiej ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 56. „Podpisanie  umowy z firmą SOLGEN sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie programu 

funkcjonalno- użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu mikroinstalacji do 

wytwarzania  energii elektrycznej z OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w ramach zadania pn. Upowszechnianie 

wykorzystania odnawialnych źródeł  energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji 

OZE na budynkach mieszkalnych : etap II…..” 

Czy jest zainteresowanie ? Ile osób skorzysta z programu ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 51. Podpisanie umowy z p. Karolem Dąbrowskim zam. w Golubiu Dobrzyniu prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą DOM-PLAST Karol Dąbrowski na wykonanie inwestycji 

pn. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap II Budynek MOPS….”  

Jak Pan ocenia przebieg prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta  ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Pkt 34. „Przygotowanie projektu  uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , dla terenu położonego  przy ul. 

Chełmińskie Przedmieście”. 

Proszę o sprecyzowanie Chełmińskie Przedmieście ile ? 

Pkt 59. „Podpisanie umowy z firmą GRAWEX z Oławy  na wykonanie numerków  - znaczków 

rejestracyjnych dla psów.  Wykonanych zostanie 550 sztuk numerków za kwotę 1.045,00 zł …” 

Proszę o przybliżenie tematu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt  16 

Analogicznie do ustawy COVID i tarczy, która przewidywała zwolnienia z podatku od 

nieruchomości lub przesunięcie terminu płatności, w jednym przypadku dotyczyło to podmiotu, 

który całkowicie zawieszał działalność, w drugim przypadku miało miejsce porównanie 

dochodów w poszczególnych miesiącach w roku 2019 i 2020. Zarządzeniem burmistrza, bo 

tego niestety tarcza nie przewidziała,  zastosowaliśmy w stosunku do naszych podmiotów na 

czynsze. Więc tam gdzie były czynsze komunalne i podmiot nie działał, to był zwolniony z 

zapłaty czynszu. A tam gdzie pojawiła się  sytuacja spadku obrotów w porównaniu do roku 

ubiegłego, to przesuwaliśmy termin płatności. Zrobiliśmy analogiczne uchwały w przestrzeni, 

która nie była objęta tarczą. Pojawiła się sprawa indywidualnego rozpatrywania czynszów dla 
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osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ale wynajmują lokale użytkowe 

podmiotom gospodarczym, które na przykład w ogóle nie pracowały, bo były zamknięte. 

Większość punktów usługowych typu fryzjer i kosmetyczka są właśnie na takich zasadach 

otwarte. Natomiast jaka skala i jaka to jest kwota jest to oczywiście do wyliczenia na ten 

moment, bo trudno żeby to wiedzieć na bieżąco. A po drugie to jest coś co jest płynne i cały 

czas trwa. Ludzie przez cały czas zwracają się z wnioskami. I właściwie ten proces wynikający 

z ustawy i naszych zarządzeń się nie kończy. To co podejmowaliście  Państwo w formie 

uchwały w kontekście   ustawy, to my przenieśliśmy to na zarządzenia w przedmiocie 

czynszów najmu. Wychodzimy naprzeciwko podmiotom gospodarczym, które utraciły 

płynność finansową nie mogąc funkcjonować w okresie covidowym.   

Ad. pkt 17 

Wchodzimy w OZE drugi raz. Ten projekt różni się od pierwszego tym, że łączymy dwie 

kwoty. Jedna to środki osób, które składają wniosek i druga to pomoc, którą uzyskamy jeżeli 

konkurs na OZE w Urzędzie Marszałkowskim zostanie rozstrzygnięty na naszą korzyść. W tej 

chwili już jesteśmy po złożeniu wniosku. A więc po zebraniu wszystkich wniosków od naszych 

mieszkańców i tu nie załapały się tylko dwa wnioski z przyczyn formalnych.  A jakieś wnioski 

przeszły do rezerwy, ponieważ  zostały złożone po terminie, nawet z miesięcznym 

opóźnieniem. Jest przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Generalnie zadanie 

realizujemy w ten sposób, że opracowując program funkcjonalno-użytkowy mamy dane jaka 

będzie moc, ile jesteśmy w  stanie uzyskać, bo to jest część projektu niezbędna do studium 

wykonalności. A potem jeżeli uzyskamy dofinansowanie, ogłosimy przetarg w oparciu o PFU 

w systemie zaprojektuj i wybuduj. Firma krakowska wykonywała  właśnie ten program. 

Właściwie to biegaliśmy za tymi firmami, bo nikt tego nie chciał zrobić. Chcąc dać 

mieszkańcom możliwość zgłoszenia wniosków, uzupełnienia dokumentów   nie mieliśmy zbyt 

wiele czasu ale wszystko się udało do etapu złożenia wniosku. I z tego wywiązaliśmy się w 

terminie.    

Ad. pkt 25 

Nie pamiętam ceny. Pani pyta o ks. P. Skargi 8 i Sienkiewicza. Ceny są dosyć wysokie. 

Wycenia biegły rzeczoznawca. Służą one nam do określenia ceny  w wykazie nieruchomości. 

Każdą sprzedaż poprzedza wykaz nieruchomości – 21 dni, 21 dni na odwołanie i dopiero 

przetarg. Prawdopodobnie będzie wniosek do rady o zastosowanie bonifikaty ale ten temat jest 

jeszcze przed nami. Ceny są w wykazie, można spojrzeć. Nie pamiętam ich w tej chwili. 

Obecnie jest etap wykazu. Wnioski są, wycena również. Ewentualnie w jednym przypadku 

będę chciał z Państwem porozmawiać na komisji. Wykaz jeszcze o niczym nie stanowi, poza 
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tym, że spełniamy jedno z formalnych wymogów, który jest niezbędny gdybyśmy chcieli 

nieruchomość zbyć. 

Ad. pkt 34 

Ten plan jest już uchwalony. Plan już się toczy. Dotyczy indywidualnego wniosku. Jest tam 

dwóch właścicieli. Najpierw była to inicjatywa jednej osoby a potem drugiej.  Zmiana dotyczy  

aktywizacji gospodarczej na mieszkaniówkę. Uchwała jest w trakcie realizacji. Debatowaliście 

już nad tym. To jest plan z deklaracją, że osoby wnioskujące wpłacą dotację, która w jakiejś 

części pokryje koszty planu. Podsumowując, ta zmiana planu miała miejsce z uwagi na 

indywidualne potrzeby właściciela nieruchomości.  

Ad. pkt 39 

Podejmowaliście uchwałę w trybie korespondencyjnym. Objęliśmy naszych przedsiębiorców 

pomocą, do której jako rada mieliście Państwo delegację.   

Ad. pkt 51 

Pan radny pyta o Hallera 19. A roboty toczą się również na Hallera 2. Jest to ogromna 

uciążliwość ale musimy to przeżyć. Nie mam oceny. Dzisiaj wszyscy przedsiębiorcy 

przywołują pandemię i wstępnie próbują negocjować terminy realizacji  umów. Jesteśmy 

bardzo czujni. W przypadku Hallera 19 była taka sugestia a w przypadku Hallera 2 były 

rozmowy. Jest szansa dotrzymania terminów. Są to terminy wrześniowe. Zadanie jest 

realizowane zgodnie z dokumentacją, pod pełnym  nadzorem  konserwatora zabytków, który 

jest tu co drugi dzień. Każda czynność na zewnętrznej jak i wewnętrznej części budynku jest 

objęta ochroną i konsultowana z konserwatorem. Nie chcę nic oceniać. Jest to realizowane i 

zakładam, że zgodnie z harmonogramem.  

Ad. pkt 55  

Scedowaliśmy to na dyrektora szkoły, łącznie z zamówieniem publicznym. Remont jest 

wykonywany.  

Ad. pkt 56 

Firma Solgren opracowała nam projekt funkcjonalno-użytkowy, czyli dokumentacje ogólną, 

niezbędną przy zamówieniu zaprojektuj-wybuduj.    

Ad. pkt 59 

Numerki dla psów zamawiamy od wielu lat. Przekazujemy je weterynarzom, którzy przy 

każdym szczepieniu psa wydają numerki ich właścicielom. Dzięki temu mamy rejestr 

zaszczepionych  psów.  

Wykup mieszkań.  
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Mieszkania wykazane w informacji albo są już sprzedane, albo za chwile będą. Zawsze wpłata 

musi być na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.  Przed aktem sprawdzamy czy 

pieniądze są na naszym koncie.  

 

Ad. pkt 6  

          Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Chełmża  za 2019 rok oraz udzielenie 

z tego tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 28 a ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz miasta co roku 

przedstawia radzie  raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 

roku poprzednim, w szczególności realizację  polityki, programów, strategii,  uchwał rady  i 

budżetu obywatelskiego. Standardowo  raport o stanie gminy winien być przedłożony  radzie 

do 31 maja. Jednakże w związku ze stanem epidemii, który wprowadzono w roku bieżącym , 

ustawodawca  przedłużył termin przedstawienia raportu o 60 dni. Pan Burmistrz w 

wymaganym terminie przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.       

 

Ad. pkt 6.1.  

        Debata nad raportem 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Nie mam pytań.  Chciałbym tylko wyrazić swoje zdanie na temat przedstawionego raportu.  

Raport pod względem zakresu i formy odpowiada standardowym wymogom. Pokazuje jaki jest 

zakres realizacji ustawy samorządowej, wszystkich ustaw związanych z ustawą samorządową i  

ustawami, które samorząd musi wykonywać. Dla mieszkańców miasta jest to kompendium 

wiedzy o mieście, historii, geografii, współczesności oraz dobrej pracy burmistrza i rady.   

Radny Marek Jopp 

Przyłączam się do tych słów. Materiał jest naprawdę  bardzo dobrze przygotowany.  No i 

bardzo dobrze podsumowuje działania podjęte w ubiegłym roku. Czy raport  jest udostępniony 

na stronie internetowej, żeby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pozwolę sobie na uzupełnienie poprzedniej wypowiedzi, dotyczącej zapytania radnej 

Małgorzaty Polikowskiej w sprawie skutków pandemii.  
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My ich nie znamy. Zakładamy  ubytek 3 mln zł  w dochodach budżetowych. Nie biorę tylko 

tego co wynika z naszych uchwał i zarządzeń ale to co tracimy na PIT-ie, CIT-ie. Ta sytuacja 

nie jest ciekawa. Będziemy w stanie precyzyjnie rozdzielić co wynika z uchwał rady  a co z 

zarządzenia burmistrza. Najbardziej może nas dotknąć PIT i CIT. To tytułem uzupełnienia, bo 

rozumiem, że zapytanie dotyczyło przedsiębiorstw lokalnych. 

Nasz raport to nie tylko kompendium ale dzieło wykonane przez osobę, która tu siedzi.  Raport 

robimy po raz drugi. Większość gmin zleca to firmom. Pan Janusz Wilczyński jest autorem 

raportu. Posługuje się danymi z Urzędu Statystycznego, co nie jest łatwą sprawą. W raporcie są 

porównania z innymi miastami.   Gmina miasto Chełmża jest sprawnym, skutecznym, 

przyjaznym i otwartym miastem na ludzi, które doskonale sobie radzi w samorządzie. To też 

wynika z raportu. Będzie on dostępny w formie elektronicznej po przyjęciu go przez Państwo 

radnych. Mam dylemat czy takie opracowanie powinno być co roku, bo raz, że jest to ogromna 

praca a dwa, że pewne tematy się powielają. Na razie nie mamy innego pomysłu. Gminy 

podchodzą do opracowania różnie. Czasami są to krótkie, suche dane, a czasem materiał jest 

opracowany bardzo obszernie. One w treści się powtarzają, bo my za każdym razem musimy 

się odnieść do planów, strategii, do innych dokumentów. W raporcie jest wszystko to co jest 

najistotniejsze w samorządzie. Nie działamy z dnia na dzień i z godziny na godzinę. 

Korzystamy z planów i strategii, które wspólnie   wytyczamy, będąc wrażliwym na to co 

mówią nam mieszkańcy.  

Radny Grzegorz Wojtalik 

W 2019 roku wpływy z dotacji, subwencji i wpływy własne spadały. Był to jednak rok, w 

którym absorpcja środków zewnętrznych była bardzo duża. Dlatego uważam ten rok za bardzo 

pozytywny. Pracowały na to setki ludzi. Nie tylko Rada Miejska i dwóch uzupełniających się 

burmistrzów z całym swoim zespołem. Nasze miasto rozkwita i możemy je zaprezentować 

naszym gościom.  

 

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 12 radnych –  za 12  

 



10 

 

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/138/20 

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 2019 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

 

Ad. pkt 7.1. 

        Prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  

Chełmży za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Kiedy poddajemy analizie rok, który minął, to jestem świadom, że jest to rozliczenie organu 

wykonawczego, czyli burmistrza i zespołu, którym kieruję. Myślę, że jest to rozliczenie naszej 

pracy w minionym roku. Jeżeli możemy mówić o sukcesach, to znaczy, że dobrze 

planowaliśmy, skutecznie realizowaliśmy i dlatego dziś możemy udzielić absolutorium tak 

naprawdę nie tylko burmistrzowi ale tym wszystkim, którzy w proces realizacji rocznego 

budżetu byli zaangażowani.  

Budżet roku 2019 to : 

- planowane dochody  78.924.427,52 , zrealizowane na poziomie 75.313.095,22, co stanowi 

95,42% planu, 

- wydatki na plan 82.656.757,22 zrealizowano 77.809.444,59, co stanowi 94,14% planu. 

Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie 2.496.349,37. 

W roku 2019 Miasto zaciągnęło pożyczkę w wysokości 2.723.304,60 z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.  
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Z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek spłaciliśmy 713.366,91, co 

stanowi 0,95% zrealizowanych dochodów ogółem. Na kwotę składają się: 

- spłacone raty od kredytów w wysokości 713.366,91, 

- spłacone raty pożyczek w wysokości 0,00. 

Spłacona została, udzielona w 2018 r. nieoprocentowana pożyczka krótkoterminowa ze  

środków budżetu miasta dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży,  

w związku z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Gotyku na realizację projektu „W świecie chełmżyńskich legend”, w wysokości 19.000,02. 

W 2019 r. dochody bieżące wyniosły 66.315.340,76, co oznacza 99,12% wykonania planu. 

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 8.997.754,16 i stanowią 74,84% wykonania planu. 

Dochody majątkowe to jest to co uzyskujemy z zewnątrz na inwestycje i co mamy ewentualnie 

ze sprzedaży nieruchomości. Mamy wciąż zaległe rozliczenia na środkach unijnych, na 

zadaniach dawno już wykonanych. Na przykład jest to wieża ciśnień. To wynika z samego 

mechanizmu działania służb Urzędu Marszałkowskiego, rozliczania, kontroli. 

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 40,12% udział w dochodach ogółem, 

środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 9,97% udziału w tych dochodach, subwencja 

ogólna to 20,27% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 29,64% dochodów ogółem. 

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła: 

 udziały we wpływach z podatków dochodowych – 13,06% dochodów ogółem, 

wykonanie planu 101,47%,  

 dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 17,50% dochodów ogółem, 

wykonanie planu 99,70%, 

 dochody z majątku – 6,14% dochodów ogółem, wykonanie planu 99,43%. 

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 88,05% dochodów 

(w roku 2018 – 96,80%), zaś dochody majątkowe stanowiły 11,95% (w roku 2018 – 3,20%) 

udziału w tych dochodach.  

 

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2019 r. dominowały wydatki 

bieżące z 74,55% udziałem (w roku 2018 – 96,80%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 25,45% 

(w roku 2018 – 3,20%) budżetu tego roku. 

W grupie wydatków bieżących budżet 2019 r. został zrealizowany w kwocie 58.009.700,65 

uzyskując 94,44% (w roku 2018 – 94,72%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały 

sektory: 

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 24.397.979,95; 
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2. Oświata i edukacja – 15.147.205,43; 

3. Administracji publicznej – 5.938.283,28; 

Wzrosło minimalne wynagrodzenie o kwotę 600 tys. zł; 

4. Gospodarki komunalnej – 20.676.494,76 ; 

Jest to kwota ruchoma, bo zależy od inwestycji komunalnych.  

5. Gospodarki mieszkaniowej – 3.681.570,86 ; 

6. Kultury fizycznej – 2.281.981,81 ; 

W tym jest utrzymanie OSiT. 

7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.654.500,00; 

8. Transport i łączność – 2.080.231,06. 

 

Był to rok o ogromnym natężeniu inwestycyjnym. Niektórzy złośliwie mówili, dlaczego nie 

robiliśmy tego w roku wyborczym 2018.  My nie robimy na wybory. Pewne rzeczy i tak się 

przesuwa w czasie. Pamiętacie nasze trudności z wyborem wykonawcy  i przetargi 

powtarzaliśmy.  Nie było w ogóle ofert albo oferty były za wysokie. Rynek dla wykonawcy był 

bardzo dobry. I stajemy w charakterze petenta.  

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2019 roku: 

Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę 19.096.926,16, w tym na: 

1. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 

1.817.708,93, 

2. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 698.495,32, 

Pomost wraz z pływającą sceną robiliśmy w  ramach LGD. 

3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 818.653,61, 

Była to niezwykle ważna sprawa. Przekształciliśmy szkołę w pełną 8-klasową szkołę. 

4. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 

1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz 

częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – 256.670,65, 

To temat odkładany przez wiele lat. Nie musimy się już wstydzić wjazdu do miasta. Szalety nie 

były ozdobą tego miejsca. A na dodatek nie były czynne.  

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 

– 10.897.057,73, 

Zrobiłem sobie bilans. Przez ostatnich 20 lat wydaliśmy kwotę około 45 mln zł na zadania z 

zakresu kanalizacji. W każdym wariancie ta kanalizacja jest rozdzielona na wodną i deszczową. 

Od kilku lat bardzo często mamy deszcze nawalne. Nie są one niestety  zjawiskiem raz na 5 lat 
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ale kilka razy do roku. Podczas ostatniego deszczu w ciągu   40 minut  spadło 80 ml na 1 m2. 

Natomiast Średnia Polska to 500 ml w ciągu roku. Nie ma takiej kanalizacji, nie ma takich 

urządzeń, które dałyby radę. Uczestniczyliśmy z burmistrzem Kufflem w całej akcji od 

początku. Na 3-go Maja, Górnej i Chełmińskiej   spusty uliczne zostały zatkane. Był silny wiatr 

i leciało z drzew.  Wpusty nie działają, kiedy woda jest podawana w tak dużej ilości. Na 

Facebooku pojawiły się zdjęcia, na których woda sięgała do połowy koła samochodu. Trwało 

to 20 minut. Jesteśmy zadowoleni ze skuteczności na Kościuszki. Uprofilowanie ulic 

Kościuszki na skrzyżowaniu z Toruńską spowodowało, że znacząca części wody z Kościuszki 

nie idzie w ul. Toruńską. Dzięki temu w dołku między Toruńską a Mickiewicza problem trwał 

krócej.  

Nie wyobrażam sobie, ze moglibyśmy nie mieć tak rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Jakby 

wyglądało miasto przy deszczu nawalnym.  Ponadto nie wiem jaki procent miasta został 

zabetonowany. I to wcale nie dotyczy ulic i dróg ale działek przy domach, podwórek w starych 

kamienicach i to wszystko niestety staje się strefą niechłonną i idzie do kanalizacji. Nadal jest 

problemem i będzie kwestia śródmieścia. Ponieważ tam kanalizacja jest ogólnospławna. I ona 

powoduje sytuacje jakie występują między innymi na ul. Toruńskiej. Wody deszczowe idą 

razem z kanalizacją sanitarną. Rozdzielenie tego powinno załatwiać sprawę ale to jest temat na 

potem. Tego typu inwestycje są ogromne i duże pieniądze niestety zakopane są w ziemię. 

Wydatki związane z kanalizą są trafione. I kolejne 27 mln zł, które wydajemy  na przełomie 

dwóch lat są na pewno dla naszego miasta celowe. Kończymy to zadanie we wrześniu.  

6. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Chełmży – 4.508.407,21, 

To jedno z ważniejszych zadań. Dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 

2 i 3. 

6. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży, 

7. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży, 

8. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 4.388,50, 

9. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 95.445,21. 

Te inwestycje spowodowały, że wskaźnik inwestycyjny na rok  2019 jest najwyższy w historii i 

wynosi 25,45% wydatków budżetowych. Zawsze sobie powtarzamy, że średnio stać nas na 

jakiś przedział w dobrej kondycji przy niewielkim zadłużeniu w granicach 4 - 5%. Te zadania 

możemy realizować dzięki wsparciu jakie mamy z ZIT-u i POiŚ-iu. 
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Chciałbym się na chwilę zatrzymać przy wydatkach bieżących. Chciałbym oddzielić wydatki 

na pomoc społeczną. W znakomitej części są wydatkami związanymi ze świadczeniami, które 

wykonujemy jako zadania  zlecone. Na te typu zadania dostajemy pieniądze. To kwota 24 mln 

zł. W tym jest opłata za domy pomocy społecznej. Pieniądze na to idą bezpośrednio z budżetu 

miasta i w roku 2019 prawdopodobnie przekroczyła 700 tys. zł.  W tym są wydatki, w których 

my mamy  udział, tak jak dożywianie, stypendia. Odrębnym tematem, który o wiele bardziej 

pokazuje udział miasta w zadaniu, które tak naprawdę jest zadaniem budżetu państwa, to jest 

oświata. Subwencja oświatowa na rok 2019 wyniosła 8.202.280,00. Natomiast utrzymanie 

szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 11.243.148,83. Kwota 

3.040.868,00 obciążyła budżet miasta. To jest około 28%.   Do tego dochodzą jeszcze 

przedszkola, które są zadaniem własnym gminy. Jak doliczymy przedszkola, to udział miasta w 

dofinansowaniu oświaty wynosi 42%. Jest to bardzo duże obciążenie. Zawsze mówię, że 

gdybyśmy mieli te środki jako wolne to byłaby to ogromna kwota, która istotnie wpłynęłaby na 

jakość życia naszych mieszkańców.  

Bilans jest następujący : 

Dochody – 75.313.095,22 

Wydatki – 77.809.444,59 

Deficyt – 2.496.349,37 

Zadłużenie na 31.XII.2019 r. – 8.076.389,59 

Wskaźnik zadłużenia w % - 10,72% 

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 1,13% 

To był dobry rok. Rok ciężkiej pracy i zaangażowania wielu ludzi. Jak przejrzymy wszystkie 

nasze plany i strategie to okaże się, że robimy to wszystko w  sposób planowy z myślą, żeby 

służyło mieszkańcom bardzo bardzo wiele lat. Myślę, że w sposób właściwy ustalamy 

kolejność tych zadań inwestycyjnych. 

 

Ad. pkt 7.2. 

         Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2019 

 

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 19/S/2020 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży 
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sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta. 

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7.3. 

        Dyskusja nad sprawozdaniami 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Przyjęty przez Radę Miejską raport o stanie gminy za rok 2019, przedstawione nam 

sprawozdanie przez Pana Burmistrza oraz pozytywna opinia RIO, to wszystko mówi nam 

jednoznacznie, że powinniśmy przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. 

Proponuję, przyjąć przedstawione sprawozdanie bez uwag.   

Radny Marek Jopp 

Ja też przychylam się do słów radnego Franciszka Kuczki. Moim zdaniem polityka finansowa 

miasta była na wysokim poziomie. Musimy sobie życzyć, żebyśmy przyszłe budżety mieli 

również tak dobrze wykonane jak budżet za ubiegły rok i  z takim samym poziomem 

inwestycji. Uważam, że to był naprawdę dobry rok dla samorządu, dla miasta Chełmży. Należą 

się słowa uznania dla Pana Burmistrza, Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników urzędu. 

Radna Krystyna Myszkowska - wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła 

pozytywną opinię komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Chełmży za rok 2019. Opinia  komisji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7.4. 

         Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/139/20 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży za rok 

2019 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

         Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży 

 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej 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 2019 rok 

 

Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej radna Krystyna Myszkowska odczytała wniosek 

komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2019 

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 2019 rok 

 

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 16/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2020 r.  w sprawie opinii o 

wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2019 

rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt  9.3. 

         Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
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Radny Marek Jopp 

Jest to najważniejsza sesja w roku. Co Pan Burmistrz uważa za swój największy sukces w 

zeszłym roku  a co  jako zagrożenie, co spowodowało szybsze bicie serca i kosztowało 

najwięcej nerwów ? Chodzi mi o takie ludzkie odczucia.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Zadał mi Pan dość trudne pytanie. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że sukcesy roku 2019 

nie były tylko moimi sukcesami ale całego zespołu, który realizuje zadania. Bicie serca jest 

zawsze, gdy dowiaduję się o aplikowanych środkach. W roku ubiegłym środków zewnętrznych 

było dużo. Pewne środki majątkowe nie są do dzisiaj przekazane, bo nie są jeszcze rozliczone.  

Powoduje to niedobory w budżecie i one spędzają sen z powiek. Gdybym tak uczciwie miał 

powiedzieć jak to wygląda w emocjach, to takich momentów w samorządzie  jest dużo. Pracuje 

się w oparciu o programy, a po drugiej stronie jest kontakt  z obywatelem, który znajduje się w 

różnych sytuacjach, to przyspieszone bicie serca w tej dziedzinie jest bardzo często.  

 

Ad. pkt  9.4. 

         Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/140/20 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Janusz Kalinowski 

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje dla Pana i całego zespołu, którym Pan kieruje. 

Wykonanie takiego budżetu wymaga niemałego wysiłku.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. To jest nasz wspólny sukces i tak to traktuję. Z 

tego miejsca chciałbym bardzo gorąco podziękować Panu wiceburmistrzowi, z którym na co 

dzień borykamy się z tym wszystkim. Dziękuję służbom finansowym i strażnikowi skarbonki, 

którą napełniamy i wyciągamy, bo tak to wygląda. Dziękuję Panu sekretarzowi, całemu 

zespołowi urzędników i naszych jednostek organizacyjnych. Ta skala realizacji budżetu to tak 

naprawdę cały organizm administracyjny gminy i to co wspólnie z radą jest wytyczane.  

    

Ad. pkt 10 

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2020 rok  

 

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

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym coś dodać do pozycji inwestycyjnej. 3 .422 330,00 zł to jest kwota, którą mamy 

otrzymać w ramach pomocy – tarcza bezpośrednio z budżetu państwa na ten rok. 

Dowiedzieliśmy się o tym na uroczystym wręczeniu od Pana Premiera Morawieckiego. Nie 

mamy potwierdzenia tych środków ale nie mamy powodów, żeby zakładać, że one nie będą 

zrealizowane. Dopiero w sierpniu będzie ogłoszony sposób aplikacji o te środki. Nawet ma być 

tak, że we wrześniu lub październiku mają się znaleźć na kontach gmin. W momencie, gdy już 

będziemy wiedzieli, że ta promesa się zmaterializowała w postaci określonych dokumentów, 

chcemy od razu mieć możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji, którą dzisiaj 

zapowiedzieliśmy. Wprowadziliśmy więc pieniądze, na które tak do końca nie mamy  

potwierdzenia. Natomiast nie podejmiemy decyzji wydatkowania wcześniej niż będziemy mieli 

formalne potwierdzenie, że możemy tymi środkami dysponować.   

Radny Marek Jopp 

Mam pytanie dotyczące promesy jaką otrzymaliśmy jako samorząd. Z tego co widziałem, to 

otrzymaliśmy dwie promesy. To będą dwie kwoty ? Jak to wygląda ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Otrzymaliśmy jedną promesę. Pierwotnie była informacja o tym, że otrzymamy środki z 

budżetu państwa. Odbyło się w tej sprawie spotkanie w starostwie. Natomiast samą promesę  w 

formie vouchera, na którym znajduje się kwota, otrzymaliśmy podczas wizyty Pana Premiera.  

Jeśli te środki trafią do budżetu to mają  w sposób istotny działać w celu ograniczenia 
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bezrobocia. Jeśli jest inwestycja to są firmy, które zatrudniają pracowników. Wzbogacają 

infrastrukturę gminy przy założeniu, że wydamy je inwestycyjnie ale inaczej nie można. 

 

Ad. pkt  10.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/141/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt  11 

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034  

 

Ad. pkt  11.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

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

Uchwała nr  XVII/142/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2020-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12.  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach  chronionych  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/143/20 

w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach  chronionych 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na „Remont konserwatorski  

elewacji wieży kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży” – etap II  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 13.1 

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/144/20 

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

Chełmży na „Remont konserwatorski  elewacji wieży kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja 

w Chełmży” – etap II 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

          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 2020/2021  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1 

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  
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„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/145/20 

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 2020/2021 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie  i 

realizację projektu grantowego pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” ze środków EFS w 

ramach LGD Ziemia Gotyku  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/146/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  i realizację projektu grantowego pn. „W 

zdrowym ciele, zdrowy duch” ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku  
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  i 

realizację projektu grantowego  pn. „Stare i nowe zabawy podwórkowe” ze środków EFS 

w ramach LGD Ziemia Gotyku  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 16.1. 

      Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

„Za” głosowali : 

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

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/147/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  i realizację projektu grantowego  pn. „Stare 

i nowe zabawy podwórkowe” ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  na terenie miasta 

Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Kalinowski 
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Temat był omawiany w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu komisji wspólnej . Na posiedzeniu 

radni zadecydowali, żeby patronem nowo powstałej ulicy będzie Edmund Beszczyński, 

działacz niepodległościowy i społeczny  na Pomorzu.  

   

Ad. pkt 17.1 

                Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

       

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 11 , wstrz. 1 

„Za” głosowali : 

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

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka. 

Wstrzymała się od głosu Paulina Kachniarz-Wolska. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XVII/148/20 

w sprawie nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18 

               Interpelacje 

       Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 19 

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 20 

        Wnioski i zapytania 

Radna Małgorzata Polikowska 

W zasobach chełmżyńskiej filmoteki  znajdują się filmy o naszym mieście, filmy o osobach 

wyróżniających się. Autorem i twórcą niektórych z tych filmów jest nasz kolega radny 
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Franciszek Kuczka, który wraz z zespołem innych osób stworzył 15 filmów. Chciałabym je 

wymienić.  Są to między innymi takie filmy jak „Chełmżyńskie Ogrody Działkowe”. Ten film 

składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia historię naszego miasta. Druga część 

stanowi opis 65 działek. Trzecia część to są wypowiedzi władz i związków o ruchu 

działkowym na terenie miasta. Jest film o działkach rekreacyjnych, działkach produkcyjno-

rekreacyjnych, jest też film o przybyłych do nas z Afryki gościach w ramach Światowych Dni 

Młodzieży. Jest film „Poranny spacer po Chełmży”. Potem zaczyna się zestaw filmów 

dokumentalnych i to jest „Bronisław Kurzętkowski pierwszy  burmistrz Chełmży”, „Edmund 

Beszczyński  bojownik o Polskę”, „Mieczysław Szczepański cichociemny z Chełmży”, 

”Antoni Depczyński - nauczyciel, harcerz, społecznik”, „Ksiądz Infułat Alfons Groszkowski”, 

„Ks. prof. dr hab. Tadeusza Glemma – historyk kościoła”, „Ks. Leon Peplau - bojownik o 

wielką Polskę”, film o miejscach pamięci w Chełmży, dwa filmy podsumowujące wybory 

najlepszego sportowca i film o Stefanie Łaszewskim pierwszym wojewodzie pomorskim. 

Wnioskuję, aby z tego zestawu wybrać filmy o tematyce niepodległościowej i zorganizować 

otwarte spotkanie z mieszkańcami Chełmży, na którym byłby dokonany pokaz tych filmów. A 

przed projekcją każdego z nich autor mógłby przedstawić krótkie słowo wstępne. I to spotkanie 

powinno być nagrane, aby stanowiło kolejny dokument ukazujący zebraną historię naszego 

miasta.  Co w doskonały sposób mogłoby być upowszechniane na przykład przez nauczycieli 

historii dla pokolenia obecnego i przyszłego. Oczywiście z pozostałego zestawu filmów można 

utworzyć cykle pokazu tych filmów, przyjmując dowolną formułę. 

Poza filmami nasz kolega radny Franciszek Kuczka przygotował gazetę okolicznościową z 

okazji odzyskania niepodległości przez Chełmżę pod tytułem „Kurier Chełmżyński”.  W tym 

kurierze zawarta jest historia naszego miasta, nurty gospodarcze, społeczne  i kulturalne, 

rozwój miasta na przełomie 100 lat. Ta gazeta jest przygotowana ale jest zapisana w formacie 

pdf. Wnioskuję, aby wydać gazetę w formie papierowej i rozdać ją mieszkańcom. Myślę, że 

przedstawione propozycje dobrze się wpisują w tegoroczne obchody setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości. Tym bardziej, że z powodu koronawirusa część  imprez została 

odwołana, względnie  zawieszona. Wydanie kuriera w dobry sposób zrekompensuje brak tych 

imprez i będzie stanowiło pamiątkę dla mieszkańców. Oczywiście celem zgłoszonych 

wniosków jest również promowanie miasta i upowszechnianie jego historii.  A realizacja tych 

wniosków byłaby też swoistym podziękowaniem za trud włożony w zbieranie materiałów, za 

czas poświęcony realizacji dla osób współtworzących.  
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Mam jeszcze zapytanie. Czy w związku  z ogłoszonym przez Pana Wojewodę naborem 

wniosków na dofinansowanie  remontu dróg, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

(edycja na 2021 rok), jest planowane złożenie takiego wniosku ?  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1. Wnoszę o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Wyszyńskiego  w okolicach SP nr 

5 oraz na ulicy Kościuszki w okolicach wejścia na plażę Stolbud oraz w okolicach osiedla 

„Wczasowego”. Zarówno ulica Wyszyńskiego jak i nowo  wyremontowana ulica Kościuszki 

stanowią długi prosty odcinek jezdni,  na którym łatwo osiągnąć  duże prędkości, łamiąc 

przepisy ruchu drogowego. Miejsca, gdzie powinien znaleźć się próg zwalniający  są to 

miejsca, gdzie porusza się dużo dzieci oraz dorosłych mieszkańców. W trosce o dobro 

mieszkańców proszę o zamontowanie progów zwalniających.  

2. Wnoszę o przesunięcie przejścia dla pieszych, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic 

Kościuszki oraz Toruńskiej. Przejście to jest niebezpieczne, ponieważ samochody 

wyjeżdżające z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Kościuszki   muszą ustąpić pierwszeństwa  

jadącym z ulicy Toruńskiej, co często powoduje niezauważenie pieszych  przechodzących na 

tym przejściu. Proszę  zatem o przesunięcie przejścia o kilka metrów w stronę ulicy Kościuszki 

oraz o zamontowanie barierek zabezpieczających na tym skrzyżowaniu. 

3. Wnoszę o  wybudowanie drogi rowerowej na ulicy Kościuszki od osiedla „Wczasowego” aż 

do Strużala. Na odcinku kilkuset metrów nie ma ani drogi rowerowej, ani chodnika. Budowa 

drogi rowerowej będzie  stanowiła ciągłość z drogą rowerową  znajdującą się na Strużalu.  

Proszę o realizację wniosku w budżecie na 2021 rok.  

Mam jeszcze dwa zapytania. 

1. Odnośnie odnawialnych źródeł energii. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu, 

a tym samym ewentualnego montażu instalacji na budynkach ? 

2. Plac po byłych szaletach  koło Poczty. Był pomysł, ażeby na budynku powstał mural 

promujący miasto. Czy są prowadzone rozmowy z właścicielem budynku ? 

Radna Anna Jakubowska 

1.Wnioskuję o  wydłużenie sieci wodociągu doprowadzającego wodę do ulicy Działkowej, do 

ogrodu nr 1a , należącego do ROD Postęp w Chełmży, o długość drogi do trzech działek, które 

znajdują się na istniejącym ogrodzie po tak zwanym Chełmecie.  

2.Drugi wniosek związany jest z wyposażeniem w oświetlenie istniejącego już placu zabaw 

przy ulicy Kościuszki.  

3. Ponawiam wniosek związany z posadzeniem żywopłotu  w pasie chodnika wzdłuż 

Kościuszki 23. Ten wniosek nie mógł być zrealizowany, ponieważ były wykonywane roboty 
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związane z drogą na ulicy Kościuszki. Jest to kamienica, której okna znajdują się bardzo nisko 

i przejeżdżające samochody powodują, że kamienie odbijając się uderzają w szyby. 

Mieszkańcy tej posesji bardzo proszą o nasadzenie żywopłotu. 

4. Przychylam się do wniosku radnej Pauliny Kachniarz-Wolskiej, dotyczącego progu 

zwalniającego na ulicy Kościuszki, która jest tak dobrze zrobiona, że umożliwia rozpędzanie 

się, czego doświadczamy mieszkając na tej ulicy. Osoby mieszkające na tej ulicy również 

przychylają się do tego wniosku. Mamy ostatnio rajdy w wykonaniu motocyklistów i 

kierowców samochodowych.  

5/ Chciałabym zapytać o kwestie związane z funkcjonowaniem świetlicy na ulicy Tumskiej 

„Uśmiech dziecka”.   Jak ta sytuacja wygląda  w tej chwili ?  

Radny Franciszek Kuczka 

W Chełmży mamy jeden sklep, którego witryna rażąco odbiega od witryn standardowych. Czy 

można wpłynąć na właściciela budynku Rynek 10, ewentualnie na zarządcę lub najemcę 

sklepu, żeby naprawił tę witrynę. Mieszkańcom to się strasznie nie podoba. Wiem, że takie 

wnioski zgłaszane już były kilkanaście razy. Nie skutkowały żadne pisma i prośby. Może tym 

razem się uda.  

 

Ad. pkt 21 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak naprawdę to nie wiem co odpowiedzieć. Jeżeli tak będziemy zgłaszać wnioski, to proszę 

wskazać z czego rezygnujemy. Są to wnioski, które w większości pociągają za sobą działania 

związane z wydatkowaniem pieniędzy. Jeżeli mamy robić progi zwalniające na ulicy 

Kościuszki, to musimy mieć na to pieniądze. Możemy jedynie  potraktować zgłaszane wnioski 

jako wnioski do przyszłorocznego budżetu. Sposobem na ograniczenie piratów w ruchu nie są 

progi zwalniające. Na Wyszyńskiego progów zwalniających nie będzie, ponieważ Zarząd Dróg 

Powiatowych   odmówił nam chyba już 10 razy. Nie robi się progów na ulicach, na których jest 

publiczna komunikacja autobusowa.  

Jeżeli chodzi o przejście na ulicy Toruńskiej, to nie potrafię odpowiedzieć, czy możemy tak po 

prostu przesunąć to przejście. Wszystkie sprawy z oznakowaniem i przejściami robią 

specjaliści od organizacji ruchu. Wypowiada się Komenda Wojewódzka Ruchu Drogowego. Ja  

to traktuję jako uwagę, którą możemy spróbować  ocenić. Tu akurat nie jest sprawa wielkiego 

kosztu, bo jest to wyłącznie  kwestia przemalowania. A po drugie to skrzyżowanie jest w 

obrębie drogi wojewódzkiej, więc i to przejście jest na drodze wojewódzkiej. Właściwie 
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wniosek radnej możemy sprowadzić do złożenia wniosku dalej. A jak zareagują ? Wiem jak 

robią. Przyjeżdża ekipa z Zarządu Dróg Wojewódzkich,  przyjeżdża policjant z Komendy 

Wojewódzkiej, inspektor od ruchu drogowego. Tu można próbę podjąć. Natomiast progi 

zwalniające są zawsze  w temacie jak wybudujemy nową drogę.  Z tyłu na Strużalu jest baza 

autobusowa. Wiemy jaki będzie wniosek gminy. A że jest wariactwo, to ja się z Państwem 

zgadzam. Mieszkam przy ulicy Wyszyńskiego. Zapraszam Państwa, sprawdźcie co się dzieje. 

Zwracamy się w tej sprawie do Policji. Wniosek radnej bardziej przełożyłbym na naszą prośbę 

do Policji, żeby służby ruchu drogowego częściej tam stawały z radarem. Państwa uwagi są 

ważne. Jeżeli jednak mówimy o działaniach inwestycyjnych, to ja muszę wiedzieć z czego 

wziąć. Na ulicy Wczasowej próg zwalniający zapewne nie wchodzi w grę, bo jest to droga 

gruntowa. Zwrócimy się do zarządcy w sprawie barierek.  Jeśli uznają, że barierki są zasadne to 

je zrobią. Całe skrzyżowanie, nawet na ulicy Kościuszki jest skrzyżowaniem wojewódzkim.  

Wybudowanie drogi rowerowej. Potrzeba ogromna i na pewno Pani radna ma rację ale to 

potrzeba dużych pieniędzy i wyznaczenia terenu, a nawet jego wykupu. Na pewnym odcinku 

ulicy Kościuszki chodnik stanowi część wspólnoty.  Więc taki wniosek do budżetu  można 

złożyć. Rozstrzygniemy co ważniejsze a co mniej ważne. Tylko w taki sposób możemy  to 

potraktować. Nie wiem czy Państwo wiecie ale kilometr drogi rowerowej kosztuje 500 tysięcy 

złotych.  

OZE. Wiedzę o rozstrzygnięciu konkursu będziemy mieli najprawdopodobniej w grudniu 2020 

roku. Dopiero wówczas będziemy mogli ogłaszać przetarg.  Gdyby się zmieścili tak jak mówią 

w terminie grudniowym, to będzie szansa realizacji zadania na wiosnę.   

Mural. Mamy problem. Rozmawialiśmy z właścicielką budynku i na razie nie możemy się z nią 

dogadać co do otynkowania ściany. Tutaj pomaga nam nadzór budowlany, bo tylko do niego 

możemy się zwrócić. Opadający tynk jest nieestetyczny. Składaliśmy propozycje, ale na ten 

moment nie ma odpowiedzi. Mural to sprawa, która ma  już chyba 3 lata. Na ten moment nie 

ma chęci współpracy, a my tego narzucić nie możemy. Co jedynie możemy zrobić, to narzucić 

naprawę tynku i to robimy. Inspektor nadzoru budowlanego nakłada obowiązki realizacji  z 

zachowaniem pewnych terminów ale one są elastyczne. Na pewno jest to coś co brakuje w tej 

części miasta. Nie wiem czy to będzie mural ale ważna jest sprawa estetyki tej ściany. Stan 

tego budynku szpeci wjazd do miasta.  

Wydłużenie sieci wodociągowej na działki. Nie odpowiem.  Jest to kolejny temat do budżetu 

miasta. My już tych działek wiele zawodociągowaliśmy, łącznie z ogrodem Postęp przy ulicy 

Bydgoskiej. Wydaliśmy na to ogromne pieniądze. Przedsięwzięcie logistycznie ogromne a 

wody na działkach nie ma do dzisiaj, bo działkowcy tylko chcieli wodę.  Jest to typowy 
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wniosek do budżetu. Trzeba rozeznać, bo nawet nie wiem czy przy Chełmińskim Przedmieściu 

gdzieś nie ma wody.  

Oświetlenie placu zabaw. Temat ten trzeba zrealizować, jeśli jest taka potrzeba. Nie wiem czy 

uda się to zrobić w tym roku.  

Żywopłot wzdłuż ulicy Kościuszki. To temat do zrealizowania jesienią albo na wiosnę. Te 

wnioski wpłyną do GKM i zobaczymy jak to wygląda.  

Świetlica „Uśmiech dziecka” według posiadanej przeze mnie wiedzy obecnie nie funkcjonuje. 

My w niczym tam nie partycypujemy. Covid zablokował działanie świetlicy.  

Witryna sklepu Rynek 10. Pan radny zna temat. Wie ile lat zmagamy się  z tym tematem. My 

możemy tylko prosić. Inspektor nadzoru budowlanego nie doszukuje się w tym temacie 

zagrożenia katastrofą. A my piszemy, prosimy, zawiadamiamy inspektora.  

Pomysł dotyczący filmu radnej Małgorzaty Polikowskiej uważam za bardzo dobry. Mamy 

Chełmżyński Ośrodek Kultury i bibliotekę. A więc mogłoby się odbyć całkiem fajne 

wydarzenie. Jeżeli chodzi o gazetę, to  nie odpowiem. Jest to tak obszerny materiał, że wydanie 

tego wcale nie jest takie tanie. I jeśli mamy jako miasto cokolwiek firmować, to musimy  

przeprowadzić konsultację z historykami, ponieważ jest tam bardzo szerokie spektrum 

tematyczne. A więc nie jest to wydanie gazetowe. Byłby to folder.  

Z dróg jeszcze niezrobionych mamy jedną ulicę, na którą moglibyśmy złożyć wniosek do 

Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to ulica Polna. W tej chwili robimy dokumentację na tę 

ulicę, co będzie podstawą do złożenia wniosku. Na drogi osiedlowe niestety nie dostaniemy 

środków. Natomiast będziemy to też warzyć w kontekście czy będzie nas stać w przyszłym 

roku na to. Fundusz Dróg Samorządowych to jest 50 na 50. Prawdopodobnie nawet jeśli nie 

będziemy mieć tych pieniędzy, to zaryzykujemy i zobaczymy co będzie. Ale to jest jedyna 

droga, którą możemy wziąć pod uwagę. Jak zapadnie decyzja, że robimy ulicę Polną w 

przyszłym roku, to na pewno będziemy chcieli to zrobić przy wsparciu Funduszu. Będę tutaj 

potrzebował Państwa decyzji. Rok 2021  z racji pewnych inwestycji, które będą rozpoczęte, 

będzie trudnym rokiem. Mamy zaplanowany na ten rok inkubator, salę gimnastyczną przy SP 5 

i przede wszystkim rewitalizację, a jest to zadanie na około 5,5 mln zł. Będą tu potrzebne nasze 

środki. Dlatego tak naprawdę w naszych cichych planach ulica Polna była do realizacji trochę 

później niż  w 2021 roku.  

 

Ad. pkt 22 

       Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 
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Ad. pkt 23 

       Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić Państwo i naszych mieszkańców na Dni Chełmży, chociaż są to trochę 

wyjątkowe Dni Chełmży. Przyczyną jest sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie. Nawet 

organizatorzy imprez odmawiają pewnych działań. Te 40-te Dni Chełmży zapowiadaliśmy 

wcześniej bardzo szumnie. Trudno mi teraz mówić o tym, że tych zdarzeń jest niewiele. 

Rozpoczynamy dzisiaj koncertem online Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w sali CHOK. 

Będzie to na pewno fantastyczne wydarzenie, bo zawsze jest tak jak gra orkiestra.  W niedziele 

kończymy koncertem patriotycznym o godzinie 16,00. Po drodze mamy wystawy, konkursy 

sportowe, jak co roku konkurs wędkarski, a koncert na Ustroniu będzie miał charakter  grania 

do spacerów  po Bulwarze. Chciałbym , żeby to był czas dobrych spotkań, nowych znajomości. 

Musimy wierzyć, że wszystko co złe będzie za chwilę za nami. Tak to mamy wszystko 

poukładane, że to co dobre miało być w tym roku wydarzy się na pewno w przyszłym. Tak 

mamy aneksowane umowy.  Liczyłem na to, że na koncercie Cleo będzie 3,5 tysiąca osób. 

Wydarzy się to za rok. Zapraszam do udziału w tegorocznych obchodach Dni Chełmży. 

 

Ad. pkt 24 

       Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Janusz Kalinowski  

 

        

 


