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P R O T O K Ó Ł  NR  XXII/20 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  30 grudnia 2020 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,20. 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 XIX sesji. 

4.2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. 

4.3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 7 września 2020 r. do 11 grudnia 2020 

r. 

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

rok – druk sesyjny nr 185. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 – druk sesyjny nr 186. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 – druk sesyjny nr 174. 

8.1. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. 

8.2. Dyskusja nad projektem uchwały. 

8.3. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok – druk sesyjny nr 

175. 

9.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 

9.2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

9.3. Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży. 

9.4. Stanowisko Burmistrza Miasta dot. opinii i wniosków komisji stałych. 

9.5. Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków. 

9.6. Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych wniosków. 

9.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk 

ses. nr 187. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia gminy 

miasto Chełmża do realizacji grantu „Klub otwartych drzwi” z Europejskiego  Funduszu 

Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach projektu  grantowego „Lokalne Ośrodki 

Włączenia  społecznego Ziemia Gotyku” – druk sesyjny nr 181. 

11.1.  Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia gminy 

miasto Chełmża do realizacji grantu „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” z 

Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach projektu  grantowego 

„Lokalne Ośrodki Włączenia  społecznego Ziemia Gotyku” – druk sesyjny nr 182. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 183. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2021 – druk sesyjny nr 184. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Informacja o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

16. Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach majątkowych w 

2020 roku. 

17. Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2020 roku. 

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 XXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski na podstawie listy 

obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 13.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 
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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 (12 za). 

Ad. pkt 4  

           Przyjęcie protokołów z  sesji 

 

Ad. pkt 4.1 Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie (12 

za). 

Ad. pkt 4.2  Protokół z XX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie (12 

za). 

Ad. pkt 4.3 Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie (12 

za). 

 

Ad. pkt 5  

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 2. Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami o pow. 25 m
2
 stanowiącej 

własność Gminy Miasto Chełmża, położonej przy ul. Kościuszki. 

O jaką nieruchomość chodzi ?  

Pkt 7. Upoważnienie Pani Hanny Maciejewskiej – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego w sprawach ubiegania się o przyznanie dofinansowania z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Pkt 8. Upoważnienie Pani Zuzanny Mrówczyńskiej – zastępcy Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego w sprawach ubiegania się o przyznanie dofinansowania z 
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Proszę o przybliżenie tematu. 

Pkt 43. W dniu 8 grudnia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w formie telekonferencji w 

spotkaniu konsultacyjnym dot. możliwości nawiązania współpracy w ramach projektowanego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. 

 

Proszę o przybliżenie tematu. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej o pow. 0.0095 ha  

położonej  w Chełmży przy ul. Szewskiej 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na ogródek 

przydomowy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy 

wynosić będzie 560,88 zł w stosunku rocznym. 

Pkt 5. Podjęcie decyzji w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej 

w Chełmży przy ul. Widokowej 7.  

Proszę o wyjaśnienie. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Pkt 24. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji odnawialnego 

źródła energii. 

Proszę o wyjaśnienie. 
 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mieliśmy ogromny dylemat jak odbyć posiedzenie rady  w obecnej sytuacji. Sytuacja jest 

trudna. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze dane. Covid nie odpuszcza i zbiera żniwo. 

Konsultowałem to z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady. Jest to na tyle 

ważna sesja, że musicie Państwo to jakoś znieść. Jest to sesja, która wytycza kierunki 

działania w danym roku. Chciałem więc, żebyśmy się spotkali. Nie wiem jak będzie dalej. W 

styczniu i to dosyć szybko będziemy musieli zrobić sesję zdalną. Chcielibyśmy wrócić do 

normalności. Jest nam trudno, że nie mamy kontaktu z Państwem.  

Ad. pkt 2. Chodzi o działkę pod garażem.  Nie znam dokładnego adresu garażu. Osoba, która 

wnioskowała mieszka na Kościuszki 16.  

Ad. pkt 3. Wykaz nieruchomości robi się zawsze gdy ma miejsce sprzedaż lub dzierżawa. W 

tym przypadku dotyczy ogrodów działkowych, które są nasze i znajdują się na ulicy 
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Toruńskiej. Tych działek pojawiło się kilka. Rotacja jest duża. Podczas covidu 

zainteresowanie działkami jest ogromne. Działka jest towarem szczególnej wartości i to 

rozumiem. 

Ad. pkt 5. Dotyczy to nieruchomości, które wcześniej były nabyte od miasta a nie są 

zabudowane. Jeśli ktoś nabył działkę budowlaną od miasta i jej nie zabudował, w momencie 

gdy sprzedaje musi zwrócić się do gminy z zapytaniem, czy gmina nie chce skorzystać z 

prawa pierwokupu. Są to jeszcze powtarzające się działki z osiedla pensjonatowego przy 

Kościuszki.  

Ad. pkt 7 i 8. Upoważnienie dotyczy programu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na dostęp MOPS-u do pełnych danych o 

dochodach, upoważniłem  MOPS  do wydawania  zaświadczeń  o wysokości przeciętnego 

miesięcznego  dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego. W 

programach realizowanych przez WFOŚiGW wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości 

dochodów beneficjenta.    

Ad. pkt 24. Uchwała dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest 

własnością Pana Irli. Jest to nieużytek znajdujący się przy Chełmińskim  Przedmieściu. Z tego 

co wiem, jest firma, która rozważa możliwość budowy tam farmy fotowoltaicznej. Jest to 

przedsięwzięcie ściśle związane z ochroną środowiska, ekologią. Będzie to zagospodarowanie 

terenu,  który nie przestanie być zielony. Musi to być poprzedzone zmianą planu. Robiliśmy 

do tej pory tylko rozpoznanie, czy nie ma przeszkody w studium. Zresztą firma deklaruje 

pokrycie wykonania zmiany. Liczymy się z tym, że możemy dokonać zmiany a inwestycja 

nie dojdzie do skutku ale kto nie ryzykuje, ten nie zarabia. Dla nas jest to ogromna wartość. 

Gdyby na hektarze pojawiła się farma,  jest to 2% od wartości nieruchomości dla gminy. 

Trochę to nas napędza.    

Ad. pkt 43. Tak naprawdę tych konferencji było kilka. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

w ramach kończącej się perspektywy to inwestycje oparte na dwóch rdzeniowych miastach  

Torunia i Bydgoszczy oraz powiatów toruńskiego, bydgoskiego. Dziś już wiadomo, że brak 

porozumienia między Toruniem i Bydgoszczą stwarza warunki, gdzie nie ma mowy o tym, że 

powstanie nowy ZIT w oparciu o układ dwurdzeniowy.   Prowadzone są  rozmowy i 

spotkania na temat powołania ZIT-u, gdzie będzie jedno miasto wiodące i tym miastem 

będzie Toruń. Tutaj ZIT się rozszerza, bo dochodzi powiat aleksandrowski, golubsko-

dobrzyński i będzie toruński. Na razie wszystko jest na etapie rozmów. I jest to o wiele 

bardziej złożone niż nam się wydaje. Do starego ZIT-u w ogóle nie byliśmy zakwalifikowani. 

Trzy gminy powiatu toruńskiego : Czernikowo, gmina Chełmża i miasto Chełmża nie były 
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zakwalifikowane. My o to solidnie walczyliśmy. Na końcu to się udało. Tam były naznaczone 

pieniądze, które przychodziły do województwa, poza tymi, które są w RPO. Dziś 

prawdopodobnie pieniądze ZIT-u  będą z RPO. Nie chcemy być sami, dlatego nie 

wyłamujemy się z tego co proponują. Dylemat zasadniczy jaki mam, jak powinniśmy 

postąpić to jest  jakie będą obszary interwencji w tym ZIT-ie.   Czasem  mogą być takie 

obszary jak transport publiczny, który nas interesuje ale tylko pod kątem korzystania z niego. 

Nie mamy swoich linii autobusowych, kolejowych a tym bardziej komunikacji miejskiej. 

Oczywiście tak źle nie będzie. Staramy się patrzeć na to, jaka będzie oferta i z czego 

będziemy mogli skorzystać. I druga sprawa. Podjęcie decyzji będziemy uzależniać od 

możliwości korzystania z pozostałych zadań, które będą wpisane w Regionalny Program 

Operacyjny. To tyle. To jest etap rozmów, przymiarek. Później będzie stowarzyszenie, może 

związek gmin. Jakiś podmiot musi powstać. Pojawi się strategia. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 3. Jest zapis, że  wykazano nieruchomość gruntową przy ul. Szewskiej.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chodzi o Szewską 11. Tam jest ogródek przydomowy. Mamy jeszcze takie sytuacje, że przy 

niektórych budynkach są dzierżawione niewielkie enklawy pod ogródki działkowe.  Na 

Kościuszki takich ogródków jest bardzo dużo.  

 

 

Ad. pkt 6 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2020 rok  

 

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

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Zmniejszono o przeszło 2,2 mln zł dotację celową na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Na 

pewno jest to wynik  rozliczenia tej inwestycji. Zmniejszono dotację, zmniejszył się tym 

samym i nasz wkład. Czy w tym przypadku dokonano zmian w zakresie całej inwestycji ? 

Czy wynikło to z rozliczenia firmy ?  Skąd  ta kwota ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wynika to z rozliczenia Vat-u. Nic poza tym. 

 

Ad. pkt 6.1.  
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         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

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

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-Wolska; 

Została podjęta  

 

Uchwała nr  XXII/173/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7  

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034  

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czy umowy na dostawę energii elektrycznej, opiekowanie się oświetleniem ulicznym, zostały 

podpisane ? Szereg umów spadło na końcówkę roku 2020. Czy są jakieś kłopoty z 

podpisaniem tych umów w związku z  sytuacją jaka panuje na terenie kraju ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Część umów jeszcze nie jest podpisana i one będą dopiero zawierane. W najbliższy 

poniedziałek zostanie podpisana jedna z umów na dostawę energii. Reszta później.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Jaka firma będzie obsługiwała Strefę Płatnego Parkowania ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przetarg się odbył. Jest tylko jedna oferta dotychczasowej firmy. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Odnośnie firmy obsługującej strefę. Ta kwota wyraźnie wzrosła.  Czy ta kwota, która tu jest 

uwzględniona, dotyczy nowej umowy ? Czy ta kwota będzie wystarczająca ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wzrosła kwota obrotów i przychodów, bo strefa się powiększyła. Dwa parkingi weszły do 

strefy płatnego parkowania. Poprzednio oferty były różne. Dzisiaj to ujednoliciliśmy. Sama 
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oferta jest dla nas korzystniejsza. Mówię o prowizji jaka jest odprowadzana do miasta. 

Wynika to z faktu, że koszty firmy, która jest na miejscu  są mniejsze. Nie instalują od nowa  

parkometrów. Także sama oferta, mimo że nie było konkurencji, jest nieco korzystniejsza.  

 

Ad. pkt 7.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

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

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXII/174/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2020-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8. 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034. 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił główne założenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034. 

 

Ad. pkt 8.1  

Odczytanie opinii Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 6/WPF/2020 

Składu Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 

listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie WPF na lata 2021-2034, która to 

stanowi załącznik do protokołu.   
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Ad. pkt 8.2  

Dyskusja nad projektem uchwały 

Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 

 

Ad. pkt 8.3  

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/175/20 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży  

na lata 2021-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9. 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

 

Ad. pkt 9.1. 

              Przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił główne założenia projektu 

budżetu miasta Chełmży na rok 2021. 

 

Ad. pkt 9.2. 

             Odczytanie opinii Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 
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Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 6/P/2020 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Chełmży, 

która to stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. pkt 9.3. 

           Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży     

 

Radny Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji  w sprawie projektu budżetu miasta na 2021 rok. Stanowisko komisji rady 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.4. 

              Stanowisko Burmistrza Miasta dot. opinii i wniosków komisji stałych 

 

W związku z brakiem uwag komisji, Burmistrz Miasta podtrzymał swój wniosek o przyjęcie 

budżetu w przedstawionej formie. 

 

Ad. pkt 9.5. 

              Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

W inwestycjach na rok 2021 zawarta jest modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ul. 

Sienkiewicza. Chciałabym dopytać czy to oświetlenie obejmuje również oświetlenie 

budynków Sienkiewicza 29 i 29a, które również jest kwalifikowane do oświetlenia ulicznego? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Pierwsze moje pytanie dotyczy wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 

Ekopiec 2021. W budżecie jest przeznaczone na to 80 tys. zł. Na jakie piece ma to być 

wymiana, na ile takich wymian starczy ? 

2/ Czy są prowadzone w mieście statystyki ile tzw. kopciuchów jest do wymiany ? 

3/ Pytanie dotyczące wydatków niewygasających. Dlaczego tyle inwestycji w 2020 roku nie 

zostało zrealizowanych, czy wpływ na to miał covid 19 ? 
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4/ Mam jeszcze pytanie dotyczące Środowiskowego Centrum Aktywności. Czytamy, że 

zaplanowana jest przebudowa ul. Hallera od ul. Skargi do ul. Mickiewicza w ten sposób, że 

ma tam być ruch jednokierunkowy. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bo tam jest 

naprawdę problem ale też wnioskuję o to, żeby ruch jednokierunkowy był również 

wprowadzony na ul. Skargi od ul. Hallera do ul. Paderewskiego. To wpłynęłoby na 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

5/ W związku z Inkubatorem Przedsiębiorczości, który jest zaplanowany na 2021 rok, 

prosiłabym by Pan Burmistrz krótko powiedział mieszkańcom w jaki sposób będą mogli 

korzystać z tego inkubatora. 

 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

1/ Na stronie 108 mamy podany podatek od osób prawnych i jest tam taki zapis, że 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie estońskiego CIT-u. W efekcie tego dochody 

budżetu państwa i samorządów mogą ulec zmniejszeniu. Czy Pani Skarbnik mogłaby 

wytłumaczyć na czym polega ten estoński CIT ? 

2/ Zapis na stronie 97 – w związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w 

zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wielu 

użytkowników nie składa obecnie wniosków o przekształcenie. Jakie to mają być zmiany ? 

 

Ad. pkt 9.6. 

         Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych 

wniosków 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jeśli chodzi o zapis na stronie 97, to ta część dotyczy zmiany opłaty za grunty pod budynkami 

mieszkalnymi. Oczekiwaliśmy szybszych wpłat mimo tych bonifikat. Te bonifikaty miały dać 

możliwość spłat. Natomiast mieszkańcy płacą tak, jakby byli wciąż wieczystymi 

użytkownikami. Oczywiście takie prawo przysługuje im do 20 lat, więc mogą to robić. Nie 

dokonują spłaty korzystając z bonifikaty i wtedy mielibyśmy przychód do budżetu, tylko 

płacą ratalnie.  

Jeżeli chodzi o podatek estoński to jest propozycja ale liczymy się z tym, że może wejść w 

ciągu roku. On generalnie zakłada niższy podatek dla przedsiębiorców i po drugie tam jest 
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opóźnienie spłaty podatku. Nie jest wykluczone, że ten podatek zostanie wprowadzony w 

roku przyszłym a siłą rzeczy my mamy odpisy z tego podatku i mogłoby to rzutować na 

zmniejszenie dochodów. 

Oświetlenie na ul. Sienkiewicza – modernizacji podlega nasze oświetlenie, a więc to, które 

nie należy do Energa Oświetlenie. Jeżeli to o czym Pani radna mówi, zainwentaryzowane jest 

jako oświetlenie miasta to będzie w inwestycji. To jest do sprawdzenia i odpowiem. 

Ekopiec – robimy taką naszą wewnętrzną próbę, chcemy popracować nad regulaminem, 

ustalić wysokość dopłaty do wymiany pieca. Generalnie cel jest prosty – eliminacja 

kopciuchów. Nie powiem teraz szczegółów, bo temat jest otwarty. Chciałem, żeby była 

zabezpieczona jakaś kwota. Ten ewentualny regulamin będziemy Państwu przedstawiać na 

komisjach rady, żebyśmy wspólnie mogli o tym zdecydować. Jest to mała kwota ale myślę, że 

byłby to jakiś dobry początek.  

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie my nie prowadzimy monitoringu, mamy co prawda odczyty 

ze stacji powiatowych ale najbliższa znajduje się chyba w okolicach Łysomic. 

Wydatki niewygasające – to jest Inkubator Przedsiębiorczości – tu w mojej ocenie to nie jest 

covid, to były sprawy proceduralne związane z udokumentowaniem w Urzędzie 

Marszałkowskim, że jest to zadanie, które spełnia wszystkie kryteria. Kiedy to się udało, to z 

kolei mieliśmy firmę, która nie dostarczyła właściwych dokumentów i musieliśmy 

unieważnić przetarg. Mamy druga firmę, która nie zdążyła do końca roku, zakładam, że zdąży 

do końca umowy. Oświetlenie ul. Popiełuszki itd. – tu rzeczywiście winny był covid, gdyż 

ponad połowa pracowników wykonawcy tej inwestycji była zarażona bądź była na 

kwarantannie. Zakładam, że do końca stycznia tematy oświetleniowe będą załatwione. I 

właściwie dla pewnej wygody budżetowej traktujemy jako wydatek niewygasający budowę 

sali gimnastycznej. W tym przypadku nie ma żadnych opóźnień. Tu muszę powiedzieć, że my 

jeszcze staramy się zmniejszyć wydatki na salę przy SP 5 wnioskiem do PFRON-u ale przez 

Marszałka Województwa ze względu na to, że będą z niej korzystać też uczniowie 

niepełnosprawni. 

W tym momencie przy budżecie mogę Państwu powiedzieć, że my złożyliśmy po raz drugi 

wniosek na kwotę 4,5 mln zł na zadania, na które przetarg dziś rozstrzygnęliśmy. To jest 

dofinansowanie z budżetu państwa na inwestycje lokalne. Nie ukrywam, że mam pewną 

deklarację życzliwych temu budżetowi i miastu, myślę, tu również o naszym pośle. Gdyby się 

udało to moglibyśmy zrobić inwestycje, których nie dokończyliśmy np. ul. Szewską, 

Strzelecką, być może udałoby się dołożyć do ul. Polnej.  
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Inkubator Przedsiębiorczości – generalne założenie jest proste, pomoc kierowana jest do 

mieszkańców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Chcielibyśmy to 

powiązać z dotacją z Urzędu Pracy. W tym pierwszym okresie funkcjonowania firmy 

Inkubator będzie oferował dzierżawienie lokalu na bardzo dobrych warunkach, korzystanie z 

internetu, porad prawnych. 

 

Ad. pkt 9.7 

        Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/176/20 

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 10  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  
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„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/177/20 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz 

ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 11 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

gminy miasto Chełmża do realizacji grantu „Klub otwartych drzwi” z Europejskiego  

Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach projektu  grantowego „Lokalne 

Ośrodki Włączenia  społecznego Ziemia Gotyku”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1.   

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/178/20 
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zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy miasto Chełmża do realizacji 

grantu „Klub otwartych drzwi” z Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 

2014-2020, w ramach projektu  grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia  społecznego 

Ziemia Gotyku” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 12 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

gminy miasto Chełmża do realizacji grantu „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” z 

Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach 

projektu  grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia  społecznego Ziemia Gotyku”  

 

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 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/179/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy miasto Chełmża do realizacji 

grantu „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” z Europejskiego  Funduszu 

Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach projektu  grantowego „Lokalne 

Ośrodki Włączenia  społecznego Ziemia Gotyku” 



17 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 13  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

 

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 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/180/20 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 14  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2021  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Analizując tematy zawarte w planach pracy komisji zwróciłam uwagę, że nigdzie nie ma 

oceny funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. A na przykład  analiza 

funkcjonowania ChOKu lub biblioteki  pojawiają się 7 razy w pięciu planach. Teoretycznie 
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dyrektor biblioteki mógłby być proszony 7 razy na komisje.  A w okresie pandemii akurat ta 

instytucja  miała zakres swoich działań bardzo ograniczony. Natomiast  Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej niezależnie od pandemii musi funkcjonować normalnie.  Uważam, że 

niezwykle istotny jest dział 700 w budżecie czyli gospodarka mieszkaniowa. Wydatki w tym 

dziale to przeszło 3 mln zł a nikt z radnych w żadnej komisji nie planuje omówienia tego 

tematu. Proponuję zorganizować  jedno spotkanie mniej  z dyrektorem biblioteki. Jest nowym 

dyrektorem i warto się z nim spotkać.  I tu może wniosek do Pana Przewodniczącego , ażeby 

wprowadzić jedno spotkanie wszystkich radnych i porozmawiać na temat funkcjonowania 

ZGM.   

Chciałam zgłosić wniosek na wiosnę tego roku ale z uwagi na pandemię wstrzymałam się. 

Chodzi o wspólne zwiedzanie z przewodnikiem  konkatedry. W budżecie mamy zaplanowaną 

kwotę 60 tys zł. Powinniśmy zobaczyć jakie przeprowadzono remonty, na co przeznaczono 

otrzymane z budżetu miasta pieniądze. Przypuszczam, że w tym roku Proboszcz ponownie 

złoży wniosek  o środki na remont i konserwację konkatedry.  

Chciałabym podziękować przewodniczącemu komisji oświaty za zaplanowanie spotkania 

wszystkich radnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które funkcjonują w 

naszym mieście, a głównie z prezesami klubów sportowych. Obecnie mamy wyjątkową 

sytuację związaną z pandemią. Dlatego powinniśmy wprowadzić wspólne spotkania i 

omawiać poszczególne tematy nie po kilka razy ale raz, na przykład z przedstawicielem danej 

instytucji.  

Moja trzecia uwaga, nie wiem czy będzie mogła być realizowana i jakie będą obostrzenia. 

Uważam, że komisje powinny pracować, spotykać się fizycznie a nie zdalnie. Może uda się 

realizować to co mamy zapisane w planach pracy.  Bezpośrednie spotkania więcej wnoszą.  

Radny Janusz Kalinowski 

Jeśli chodzi o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to tym tematem zajmuje się komisja 

planowania. Przewodniczący komisji interweniował w tej sprawie i  jest to umieszczone w 

planie pracy komisji. 

Radny Franciszek Kuczka 

Zgadzam się z kwestią  dotyczącą tematyki biblioteki. Temat ten pojawia się cyklicznie. 

Uwaga była słuszna. Zaproponowałem, żeby zmieniono temat i formę spotkania  z tymi, 

którzy będą chcieli uczestniczyć w dyskusji na temat gospodarki finansowej ZGM.  Sądzę, że 

w styczniu  z komisją porozmawiamy na temat formy realizacji tematów zawartych w planie 

pracy na rok 2021. Na pewno wszyscy członkowie zaakceptują formę wspólnego spotkania.  

Radna Krystyna Myszkowska 
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Odnośnie  instytucji biblioteki i ChOK, to na Sali w CHOK obecnie przeprowadzany jest 

remont. Na pewno przewodniczący kierowali się tym faktem i chcieliby zobaczyć jak sala 

wygląda po remoncie. A przy okazji chcieliby poznać nowego pana dyrektora.  

Radny Grzegorz Sosnowski  

Pani radna poruszyła bardzo ważną kwestię sposobu pracy rady. Posiedzenia zdalne, czy 

stacjonarne ? Są zalecenia najwyższych  organów państwa, które nawet posiedzenia Sejmu 

prowadzą w sposób zdalny. Możemy zastanowić się nad sposobem realizacji tych posiedzeń. 

Może na zasadzie platform, gdzie radni zabierają głos. Spotykają się zdalnie w wyznaczonym 

terminie. Może w ten sposób wprowadzić zasady pracy komisji. Chodzi o bardziej techniczne 

rozwiązania i tutaj raczej Pan Przewodniczący  mógłby wskazać kierunki w porozumieniu z 

Panem  Burmistrzem. Nasza sesja budżetowa w dzisiejszych czasach powinna być wyjątkiem. 

Takie jest moje zdanie.   

Radny Janusz Kalinowski 

Proponuję skupić się na projekcie uchwały. Spraw technicznych i tak dzisiaj nie 

rozstrzygniemy. Nie wiemy w jakim kierunku pójdzie pandemia. Czy pomogą ją ograniczyć 

szczepienia. Musimy się chwilę wstrzymać. Skupmy się na punkcie 14.    

 

Ad. pkt 14.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13  

„Za” głosowali : 

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

Jakubowska, Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXII/181/20 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży  

na rok 2021 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    
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Ad. pkt 15  

          Informacja o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

 

Radny Janusz Kalinowski - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację o 

wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31grudnia 2019 

roku.  Odczytana informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Ad. pkt 16  

         Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2020 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację Burmistrza Miasta na temat przedłożonych 

oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych 

miasta. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17  

         Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży 

oświadczeniach majątkowych w 2020 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713)  dokonałem analizy złożonych przez radnych  oświadczeń majątkowych.  Analizie 

podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności pieniężnych. Po dokonaniu analizy 

stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 31 maja 2020 

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

stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte. 
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Przedłożone oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Chełmży. 

 

Ad. pkt 18 

         Interpelacje 

Radni nie złożyli 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 

Radny Marek Jopp 

Czy to prawda, że zlikwidowano połączenia kolejowe z Chełmży do Bydgoszczy ? Jaką 

informację możemy przekazać mieszkańcom ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Czy będzie oficjalna decyzja w sprawie strzelania petardami w Sylwestra na Rynku.  

 

Ad. pkt 21  

         Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński   

Kwestia połączenia kolejowego Chełmża-Bydgoszcz. Podjęto taką decyzję po dosyć 

lakonicznej informacji Urzędu Marszałkowskiego. To wywołało określone zachowanie 

szczególnie samorządu Unisławia, Dąbrowy.  Włączyłem się w to. Odbyło się finałowe 

spotkanie w Unisławiu, w którym brała udział członek zarządu województwa Pani 

Jędrzejewska, brał udział dyrektor departamentu zajmującego się komunikacją Pan 

Moraczewski. Te osoby w imieniu zarządu województwa na tym spotkaniu zdeklarowały 

czasowe zawieszenie linii i w tej chwili jest związane z czasem, na który określono zdalne 

nauczanie w szkołach. A więc po 18 stycznia zostaną podjęte decyzje o przywróceniu linii 

kolejowej. Możemy zakładać, że likwidacja zdalnego nauczania nie będzie od razu dotyczyła 

wszystkich uczniów. Zadałem więc pytanie w tej sprawie. Pani Marszałek odpowiedziała, że 

jeżeli sprawa będzie się przedłużać, to podejmą decyzję co do nowego terminu uruchomienia. 
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Z tego wnioskuję, że linia kolejowa zostanie przywrócona w momencie powrotu do szkół. 

Wprowadzono transport zastępczy. Na ten moment mamy informację, że   mamy 5 połączeń 

autobusowych z Chełmży do Bydgoszczy w ramach rekompensaty. Od samego początku 

temat ten bardzo mnie interesuje. Tym bardziej, że brałem udział w kampanii, kiedy to linia 

była nieczynna. Był to chyba 2008 rok. Przerwa była bardzo długa zanim ta linia ruszyła.  

To nie jest tajemnica, że w tej chwili połączenia kolejowe są nieekonomiczne. Urząd 

Marszałkowski do linii Bydgoszcz- Chełmża dopłaca 80% całych kosztów przewozu.  

Petardy. My nie wydajemy specjalnych decyzji. Straż Miejska może robić tylko to co wynika 

z kodeksu wykroczeń. My nie bierzemy w tym udziału. Nie strzelamy w nocy od ubiegłego 

roku.  Wycofaliśmy się z tego. Będziemy się starali podejść do tematu rygorystycznie, w 

ramach tego co możemy zrobić, zgodnie z przepisami prawa. W Sylwestra nie będzie muzyki. 

Nie prowokujemy spotkań na Rynku. 

 

Ad. pkt 22 

         Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23  

         Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński  

Chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować za ten rok. Sesje i komisje korespondencyjne 

to nie są takie sesje i komisje, gdzie możemy się spotkać. Wywiązywaliście się  z tego 

niezwykle sprawnie i skutecznie.  Brak komunikacji między nami to jest sprawa paraliżu 

funkcjonowania samorządu. A tego ani wy nie chcecie, ani my. Ja dziękuję Państwu, bo nie 

wszystkim radom szło tak dobrze.  W naszym przypadku nie mogę mówić o żadnych 

opóźnieniach, czy też rezygnacji z czegokolwiek, z tego powodu, że rada nie działała 

sprawnie. 

Chciałbym Państwu, nam wszystkim, naszym mieszkańcom życzyć na nowy nadchodzący 

rok, żebyśmy mogli zapomnieć o tym wszystkim co było w 2020 roku, żebyśmy mogli 

wracać do normalności, żebyśmy znowu mogli być bliżej siebie. I tego życzę nam wszystkim. 

A myślę, że to się uda jak będziemy realizować hasło „Zdrowie, zdrowie, zdrowie”. Myślę, że 

jest jakieś światełko w tunelu, że następny rok będzie inny i nastąpi powrót do normalności.  

Pan Janusz Kalinowski W imieniu swoim jak Pani radnej Małgorzaty Polikowskiej, 

chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2021 roku. Chciałbym 
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przekazać życzenia od Pana Komendanta Straży Miejskiej, który tutaj jest nieobecny.  

Zobowiązał mnie o przekazanie podziękowań za życzliwość i wyrozumiałość dla potrzeb 

Straży Miejskiej. A mieszkańcom za zrozumienie trudnej służby. 

 

Ad. pkt 24  

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                     Janusz Kalinowski  

 

Małgorzata Karpińska 

  


