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P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/20 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XIX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  24 września 2020 roku  

w godzinach od 12,45 do   14,00 . 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 protokołów z  dwóch ostatnich  sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem XVII protokołu. 

4.2. Głosowanie nad przyjęciem XVIII  protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2020 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok – druk 

sesyjny nr 162. 

7.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 - druk sesyjny nr 163. 

8.1. Głosowanie nad projektem uchwały.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2021 rok  – druk sesyjny nr 164. 

9.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie 

bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – druk sesyjny nr 153. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie 

bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – druk sesyjny nr 154. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 155. 

12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 158. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia dróg zaliczonych do dróg gminnych – 

druk sesyjny nr 159. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok – druk sesyjny nr 157. 

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

i zakresu działania komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady 

Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 160. 

16.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 161. 

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. 
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Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XIX 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 obecni byli wszyscy 

radni .  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Radny Jakub Ingram wycofał swój wniosek dotyczący rezygnacji z pracy w komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego.  W związku z tym z porządku 

obrad zostaną wykreślone dwa projekty uchwał : 

 -  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży – druk 

sesyjny nr 160, 

-   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i 

petycji Rady Miejskiej Chełmży – druk sesyjny nr 161. 

W/w projekty miały być omówione w punkcie 16 i 17 porządku obrad.  

W to miejsce proponuję wprowadzić dwa inne projekty : 

-   w sprawie  zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – 

druk sesyjny nr 165 ( w punkcie 16), 

- zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu 

obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze  konsultacji społecznych 

– druk sesyjny nr 166 ( w punkcie 17). 

O w/w projektach rozmawialiśmy przed chwilą na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

Rady Miejskiej. 
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Ad. pkt 3.1  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Zaproponowaną zmianę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z przyjętą zmianą. 

Wszyscy radni głosowali „za”.  

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco : 

1.Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

     3. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich  sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem XVII protokołu. 

4.2. Głosowanie nad przyjęciem XVIII  protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2020 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 

rok – druk sesyjny nr 162. 

7.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 - druk sesyjny nr 163. 

8.1. Głosowanie nad projektem uchwały.  

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

nieruchomości na 2021 rok  – druk sesyjny nr 164. 

 9.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie 

bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – druk sesyjny nr 153. 

 10.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie 

bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – druk sesyjny nr 154. 

 11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 155. 

12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 158. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia dróg zaliczonych do dróg 

gminnych – druk sesyjny nr 159. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok – druk sesyjny nr 157. 

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zwiększenia wartości majątku Zakładu   

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 165. 

16.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i 

trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w 

drodze  konsultacji społecznych – druk sesyjny nr 166. 

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 4  

           Przyjęcie protokołów  z ostatnich dwóch sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołów.  
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Ad. pkt 4.1 

          Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji 

 

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 4 .2 

         Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji 

 

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 36 „W dniu 3 września b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim  w Toruniu 

w spotkaniu dotyczącym  problematyki relacji gmin miejskich  i otaczających  je gmin wiejskich”. 

Proszę o przybliżenie tematu. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 12 „Podjęcie decyzji w sprawie  udzielenia nieoprocentowanej  pożyczki krótkoterminowej ze 

środków  budżetu miasta na 2020 rok  dla Stowarzyszenia  Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, w 

związku z przyznaniem  grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia  Gotyku  na 

realizację projektu „Lokalny Wędrowiec” w wysokości 25 tys. zł. ze spłatą najpóźniej do dnia 30 

listopada 2020 roku”.   

Proszę o przybliżenie tematu. Na czym projekt polega ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 37 „W dniu 3 września b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył  w Starostwie Powiatowym  w Toruniu 

w spotkaniu w sprawie ZIT”. 

Czy jest to dla nas korzystne ? Czy będziemy mieć z tego tytułu jakieś profity ? Co się dzieje w tym 

temacie ?   

Pan Jerzy Czerwiński  

Ad. pkt 12 

Temat ten przerabiamy po raz drugi z tym towarzystwem. Dotyczy to programu jaki realizują. Tam 

jest taka procedura, że najpierw muszą wyłożyć pieniądze. A po wykonaniu tego zadania jest 

refundacja.  
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Przygotowują się do opracowania i druku przewodnika po gminach tych, które są w składzie LGD. 

Dla każdej gminy oddzielnie. To jest Papowo, Łysomice, gmina Chełmża, Łubianka i miasto 

Chełmża.  

Ad. pkt 36 

Temat wyniknął ze strategii województwa na kolejne lata i zapisu jaki się tam pojawił, że w ramach 

strategii będziemy dążyć do łączenia gmin i miast, gdzie gminy wiejskie otaczają gminy miejskie i na 

ogół jest tak, że siedzibą tej gminy wiejskiej jest miasto.  Czyli klasyczny przypadek jak u nas. Takich 

gmin jest chyba 10. Spotkanie trwało długo a dyskusja była tylko ze strony gmin wiejskich, jak to na 

ogół bywa. To jest ta siła, która jest przeciwko łączeniu. Oni w tym interesu nie widzą. Trochę im się 

nie dziwię. Chociaż wolałbym układ, gdzie dysponowalibyśmy większymi terenami. Moglibyśmy 

bardziej dyskutować wówczas o inwestycjach o charakterze gospodarczym. Gminy wiejskie, te 

„obwarzankowe” są przeciw. Na samym początku wicemarszałek Ostrowski i osoba prowadząca 

spotkanie poinformowali, że ten zapis zniknie ze strategii. Mimo to dyskusja była bardzo burzliwa. 

Gminy wiejskie w tej materii miały bardzo dużo do powiedzenia. Zdecydowanie lepszy klimat był w 

kuluarach niż na sali. Sam zapis w strategii nie może spowodować  podziału administracyjnego. To 

prawnie jest niemożliwe. Możliwa jest zmiana granic i to jest dokładnie opisane. Niewielka zmiana 

granic może nastąpić w wyniku decyzji ministerstwa administracji. Jeśli nie ma woli gmin to taka 

sytuacja jest niemożliwa.  

Ad. pkt 37 

Przygotowywaliśmy się do ZIT-u kolejnej edycji budżetowej 2021-2027. W poprzednim ZIT-ie środki 

na ZIT były środkami naznaczonymi bezpośrednio, poza tymi jakie szły do województwa. A więc one 

były osobno. W spotkaniu, które miało miejsce w starostwie wzięli udział wszyscy wójtowie  gmin 

naszego powiatu, starosta, prezydent Torunia i Bydgoszczy oraz przedstawiciele biura ZIT-u.  Pan 

Rafał Bruski stoi na stanowisku, że ZIT-u bydgosko-toruńskiego w następnej edycji nie będzie. Nie 

wiem czy był jedyny w takim poglądzie, bo o tym trzeba by mówić bardzo długo. 

Najprawdopodobniej stanie się tak, że ZIT będzie formalnie ale podmioty powiat toruński i bydgoski 

będą miały  na przykład swoje stowarzyszenia, żeby mieć osobowość prawną. Czy jest wariant dwóch 

ZIT-ów ? Nie odpowiem. Decyzja należy do ministerstwa. Uzasadnienie jest takie, że podobno nie ma 

zależności pomiędzy gminami, np. jakąś tam gminą bydgoską a gminą Czernikowo. A to jest 

nieprawda. Nie zawsze łączą tylko drogi, rury, kable. Łączą wspólne działania np. nad konserwacją 

zabytków, nad czystym powietrzem itd. Jeżeli rozumiemy komunikację jako autobus czy pociąg, to 

pewnie czegoś takiego nie ma. Natomiast jeśli patrzymy na to szerzej , to taka komunikacja istnieje. 

Takie są moje spostrzeżenia.  

 

Ad. pkt 6  

         Informacja z wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2020 roku 
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Pan Jerzy Czerwiński omówił informację z wykonania budżetu miasta Chełmży za I 

półrocze 2020 roku.  

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

 

     Ad. pkt 7 

         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 7.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/150/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8 

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034  

 

Ad. pkt 8.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

Przebieg głosowania : 
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Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/151/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2020-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok   

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1.  

          Głosowanie nad projektem uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/152/20 

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10 
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           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w 

trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 11, wstrz. 2, przeciw 2..  

„Za” głosowali : 

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

Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka; 

Wstrzymali się od głosu :  

Jakub Ingram, Marcin Kałamarski; 

„Przeciw” głosowali :  

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska; 

 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/153/20 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz 

udzielenia bonifikaty 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w 

trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 
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Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 11, wstrz. 2, przeciw 2..  

„Za” głosowali : 

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

Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka; 

Wstrzymali się od głosu :  

Jakub Ingram, Marcin Kałamarski; 

„Przeciw” głosowali :  

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/154/20 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz 

udzielenia bonifikaty 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7  

 

Radny Janusz Kalinowski  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 
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Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/155/20 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki  

w Chełmży ul. Bydgoska 7  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 13 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta 

Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 13.1  

          Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 9, przeciw 1, wstrz. 5. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Krystyna Myszkowska, , Wiesław 

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

Kaczorowski,  

Wstrzymała się od głosu :  

Małgorzata Polikowska 

„Przeciw” głosowali :  

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Grzegorz Sosnowski, Dawid  

Bocian 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/156/20 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 14 
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     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia dróg zaliczonych do dróg 

gminnych  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1  

           Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/157/20 

w sprawie zwiększenia dróg zaliczonych do dróg gminnych  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 15 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1 

          Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, Jakub Ingram, Anna 

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/158/20 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2021 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 16 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zwiększenia wartości majątku Zakładu   

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 16.1 

         Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 15.  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

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

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/159/20 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu   Wodociągów i Kanalizacji  

w Chełmży 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży 

przyjmowanego w drodze  konsultacji społecznych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Chciałbym nawiązać do tego co mówiliśmy na komisji. Pochylmy się przez ten rok, kiedy 

budżet obywatelski będzie zawieszony nad regulaminem, żeby był dostosowany do realiów 

dnia dzisiejszego.  

 

Ad. pkt 17.1 

         Głosowanie nad projektem uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 15 radnych –  za 12, przeciw 1, wstrz. 2  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, , Anna Jakubowska, Marek Jopp, Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski; 

Wstrzymali się od głosu :  

Dawid  Bocian, Jakub Ingram; 

„Przeciw” głosowała :  

Paulina Kachniarz-Wolska; 

 

Została podjęta  

Uchwała nr  XIX/160/20 

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu 

obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze  konsultacji 

społecznych 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 18 

          Interpelacje 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

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 Anna Jakubowska 

W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 

w Chełmży, chciałabym poprosić o przybliżenie sytuacji związanej z budową wspólnej dla 

obu szkół sali gimnastycznej.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Na placu zabaw przy Orliku na ulicy Wyszyńskiego przydałaby się ławka.  Brakuje jej.  A na 

siłowni plenerowej brak śmietnika. Byłbym wdzięczny, gdyby udało się wygospodarować 

jakieś niewielkie środki  na ten cel.  

Radny Marek Jopp 

Dzisiaj mamy największą liczbę zachorowań w Polsce na koronawirusa – 1132 osoby. Jak 

wygląda sytuacja epidemiczna w naszym mieście ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Przy  skateparku było kilka ławek. Została jedna. Co się stało z ławkami ? Czy zostały 

zniszczone ? Czy będą uzupełnione ? 

Radna Anna Jakubowska 

Na terenie plaży Stolbud, która wygląda coraz piękniej, niestety nie udało się uniknąć 

kolejnych aktów dewastacji. Dwie lampy są uszkodzone i nie działają. Przy jednej z lamp 

przydałoby się podciąć drzewo. Lampa ta oświetla drzewo a nie ścieżkę.  

Radny Grzegorz Wojtalik 

Muszę z przykrością powiedzieć, że wiele nowych nasadzeń , m.in. na ulicy Polnej, 

Toruńskiej, Chełmińskie Przedmieście zostało zniszczonych. Ktoś łamie drzewa. Dlatego też 

bardzo potrzebny jest rozwój monitoringu. 
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Ad. pkt 21 

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sala gimnastyczna. Mamy dokumentację i pozwolenie. Musimy jeszcze doprecyzować 

porozumienie ze Starostwem Powiatowym, który jest organem stanowiącym dla Zespołu 

Szkół im. Unii Europejskiej. 

Wartość  zadania to około 3,3 mln zł. Otrzymamy dofinansowanie 1,6 mln zł. Jesteśmy w 

trakcie prowadzenia rozmów z Marszałkiem w ramach PFRON, ponieważ jest szansa 

pozyskania dodatkowych środków. Jaka to może być kwota dokładnie  nie wiem. Miałoby to 

miejsce dopiero w przyszłym roku. Czasem jest to niebezpieczne. Bo jak pozyskamy środki z 

PFRON-u to nam zabiorą z Ministerstwa. Ze starostwem mamy ustalony montaż finansowy, 

gdzie 1  mln będzie do pozyskania przez oba samorządy, 600 tys. zł miasto, 400 tys. zł 

powiat. Nie ma sporu  w tej kwestii. Zdajemy sobie sprawę jakie będzie obciążenie tej sali. A 

jest ona również salą dla mieszkańców osiedla i o tym trzeba pamiętać. Dzisiaj odbyło się 

przekazanie placu budowy. Właściwie już mamy wykonawcę na budowie. Termin realizacji 

to chyba jest czerwiec 2021r. Będziemy mieli pełnowymiarową salę. To o czym marzyliśmy 

staje się faktem.  

Ławka na placu zabaw. To są drobne sprawy ale niezwykle ważne. Co roku uzupełniamy i 

kupujemy ławki. Jest to temat na wiosnę 2021 roku. Jesteśmy już po zakupie i rozstawieniu 

ławek. Rzeczywiście jest tak jak pani radna zwróciła uwagę. Co roku coś ginie, coś zniszczą. 

Na wiosnę uzupełniamy braki. Plac zabaw będzie poprawiany, bo jego stan techniczny jest 

zły. Myślę, że na wiosnę uda się coś tam zrobić, głównie z nawierzchnią. Wrócimy wówczas 

do tematu ławek. Czy one zostały skradzione , czy zabrane nie potrafię powiedzieć. Myślę, że 

ławki zostały zabrane do naprawy. Gdyby zniknęły to wiedziałbym o tym. Naprawa ma 

miejsce na bieżąco. Firma, która odpowiada za zieleń, to odpowiada również za stan 

techniczny urządzeń.   

Covid.  Mamy dosyć skąpe informacje. Nieformalnym kanałem dostaję informację o stanie  

zachorowań powiatu i miasta. Na dzień dzisiejszy w powiecie jest 140 osób chorych i ta 

liczba radykalnie się nie zmienia. Dostajemy zaszyfrowanym kanałem informację o 

kwarantannie. Do tego mamy prawo. W Chełmży ta liczba urosła. W tej chwili jest to 68 

osób. Były osoby, które pracują w Chełmży lub w okolicy, są spoza granic kraju i 

przechodziły kwarantannę z racji tylko tego, że przyjechały do Chełmży i tutaj ją odbywały. 

Natomiast nie dostaniemy danych o konkretnych zachorowaniach w mieście. Wiem tyle co 

państwo. Wiem, że jest to 8-9 osób. Na pewno wiem, że Pani kierownik MOPS-u przeszła tą 
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chorobę w trybie 5-tygodniowym. Obecnie jest już w domu. Nie jest to tajemnicą. Niestety 

codziennie czytamy o  nowych przypadkach zakażeń.  Miejscem pojedynczych zakażeń jest 

również nasz szpital. Tylko powtarzam, nie źródłem. Tam nikt źródła nie ustalił.  Równie 

dobrze wirusa mógł przynieść pacjent i zaraził personel. Z tego co wiem obecnie na jednym z  

oddziałów jest kwarantanna.  

Mamy bardzo ograniczony dostęp do tych danych. Pełen dostęp mamy do kwarantanny.  

Kiedyś domagaliśmy się informacji o liczbie zarażonych. Nie chcę wiedzieć kto. Niestety 

takich informacji nam nie udzielono.  

Ławki na skate parku. Temat to wykonania.  

Lampy. Nie dyskutuję.  Trzeba to zrobić.  

Nasadzenia. Ostatnim szokiem jest ulica Toruńska. Wieczorem drzewka były, a rano już nie 

było żadnego.  Były to drzewa kilkuletnie.  Sprawdziliśmy monitoring w składnicy węgla i w 

Lidlu. Niestety monitoring skierowany jest na wjazdy.  Niestety wrażliwość społeczna jest 

taka, że nie było żadnego świadka. To przykre. Obecnie tych aktów wandalizmu nie ma aż tak 

dużo. Naprawdę kiedyś było gorzej.  Niestety czasem jeszcze mają miejsce. Połamanie kilku 

drzewek to jest wyeliminować kilku lat, szkoda słów. Tak to wygląda. Tak samo jak komuś 

przeszkadzał parasol na plaży, który krajobrazowo bardzo fajnie się wpisał.  Była to 

inicjatywa Pana Jacka Kałamarskiego . Zadanie sfinansowano z budżetu powiatowego.  

Piękne wydarzenie, koncert, a na drugi dzień nie ma parasola.   

Co roku kupujemy określoną ilość ławek.  I nawet tam gdzie nigdy nie było, o czym mówił 

radny Sosnowski,  postaramy się postawić ale dopiero na wiosnę. 

 

Ad. pkt 22 

            Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono. 

 

Ad. pkt 23 

           Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mam miłą sprawę. Chcę podziękować radnemu Kałamarskiemu Marcinowi za inicjatywę, 

umiejętne widzenie   tematu. Za sprawą Pana radnego dostaliśmy  informację, że możemy 

aplikować o używany samochód do Sądu w Gdańsku. Nawet nie wiedzieliśmy o takich 

regułach, że jak sąd sprzedaje w trybie przetargowym i nie ma oferentów, to może z przetargu 

zrezygnować i przekazać jednostce publicznej pojazd nieodpłatnie. Taką informację 
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otrzymaliśmy w porę, złożyliśmy wniosek i tak się złożyło, że mieliśmy szczęście i wniosek 

został pozytywnie rozpatrzony. Samochód będzie służył wodociągom. Jest to samochód 

używany, w dobrym stanie i bardzo się przyda w wodociągach.  Właściwie samochodu by nie 

było, gdyby nie wiedza i przekazanie tej wiedzy przez radnego.  Bardzo za to dziękuję.  

 

Ad. pkt 24 

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XIX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Janusz Kalinowski  

 

 


