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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  4 marca 2021 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,20. 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 sesji 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. 

4.2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 25 lutego 2021 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

– druk sesyjny nr 195a. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 – druk sesyjny nr 196b. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 190. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 197. 
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9.1.  Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie  

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – druk sesyjny nr 191. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w Chełmży oraz szczegółowych  

warunków jego funkcjonowania – druk sesyjny nr 192. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 

Miasta Chełmża a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny  

Torunia – druk sesyjny nr 193. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk 

sesyjny nr 194. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za 

korzystanie na terenie Miasta Chełmży z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – druk sesyjny nr 198. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2020 rok. 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty. 

22. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 



3 

 

Otwarcia XXIV 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 

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 XXII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie (12 

za). 

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

za). 

 

Ad. pkt 5  

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 17 

Wybór oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Chełmża 

na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr 
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kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Pamięć i historia”   i dofinansowanie 

przedmiotowego zadania kwotą w wysokości 8.000 złotych. 

Czy Pan Burmistrz mógłby sprecyzować jakie zadania w ramach tego wniosku pragnie 

zrealizować ZHP ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 30 

Wybór oferty Kobiecego Klubu Piłkarskiego Chełmża na realizację zadania publicznego    z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Chełmżyńska Kobieca 

Piłka Nożna w 2021 r.” i dofinansowanie przedmiotowego zadania kwotą 10.000 złotych. 

Proszę o przybliżenie tematu. Kto jest trenerem, ile jest uczestniczek, czy Kobiecy Klub 

Piłkarski znajduje się w strukturach Legii  ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Pkt 44 

Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli współpracy 

pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski 

Obszar Funkcjonalny Torunia.  

Proszę o wyjaśnienie punktu 

Pkt 48 

Podpisanie umowy z Firmą Handlową Błażex spółka jawna J.L.Kulczak z Torunia  na zadanie 

pn. „Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży”. Zakończenie robót nastąpi do dnia 30.09.2021 

r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

3.149.993,10 zł brutto. 

Proszę o wyjaśnienie punktu. Jak idą prace ? 

Pan Jerzy Czerwiński  

Spotykam się z Panem przewodniczącym rady i Panią wiceprzewodniczącą przed każdą 

decyzją jaką formę sesji rady przyjąć. Teraz doświadczyliśmy czegoś nowego. Decyzje 

podjęliśmy dwa tygodnie temu jak liczba zachorowań była 3-4 tysiące osób dziennie. Dzisiaj 

jest ponad 15 tysięcy. Nie wiemy jak jest dobrze. Chciałbym,  żebyście Państwo rozumieli dwie 

rzeczy. Będziemy unikać sesji ponieważ my w urzędzie wciąż mamy nowych chorych. To są 

dane z wczoraj. Dzisiaj też się spodziewam wyniku pozytywnego. To nie jest tak, że się u nas 

nic nie dzieje. W Chełmży mamy 150 osób na izolacji i kwarantannie.  Zmierzam do tego, 

żebyście się Państwo liczyli z tym i tu proszę o wyrozumiałość, że będą sesje 

korespondencyjne. Czujemy ciężar odpowiedzialności, że z takiej sesji może wyniknąć  coś 

czego wszyscy byśmy nie chcieli. Jeżeli podczas tych sesji są indywidulne  pytania, nie ma 
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żadnego problemu. Można zadzwonić do mnie lub do któregoś z moich kolegów. Chcąc 

realizować zadania musimy pewne rzeczy zmieniać. Nie robimy nic co jest wielkim 

odstępstwem od tego co jest uchwalone w budżecie. Podsumowując chcę powiedzieć, że 

naprawdę boimy się tych sesji, wspólnych spotkań i generalnie ludzie tego unikają. Tam gdzie 

będziemy to robić w innej formie, może dla was i wygodniejszej, proszę żebyście rozumieli, że 

te uchwały są konieczne. Z góry za te uciążliwości, emocje przepraszam. Naradzamy się i też 

mamy w tej trójce różne zdania jak to zrobić. Proszę o wyrozumiałość, tolerancję przy tej formie 

korespondencyjnej.   Wszystko musi funkcjonować. Nie możemy stanąć w miejscu. Tym 

bardziej, że kolejny rok jest bardzo inwestycyjny.  

Ad. pkt 17 

Materiały są do wglądu. Ja naprawdę nie znam dokładnie na pamięć ofert. Generalnie są to 

formy dofinansowania działalności organizacji pozarządowych, które w danym roku 

koncentrują się na określonym zadaniu. Nie odpowiem w szczegółach co ma zrealizować ZHP. 

Istotą harcerstwa jest popularyzowanie patriotyzmu, postaw obywatelskich itd.  

Wszystko jest do wglądu. Możemy to przygotować. Tu nie ma rzeczy, które miałyby tajny 

charakter. 

Ad. pkt 30 

Nie wiem kto jest trenerem w Piłkarskim Klubie Kobiecym. Wiem, że działa  jako odrębne 

stowarzyszenie. W klubie jest ponad 20 uczestniczek.  I cały czas bierze udział w rozgrywkach 

i to dla nas jest istotne. Prawdopodobnie w tym wniosku jest informacja kto jest trenerem a jeśli 

nie to w rozliczeniu. Często rozliczane koszty są na  wynagrodzenia trenerów. Prezesem jest 

Pan Widomski.   

Radny Grzegorz Sosnowski 

Trenerem jest Tomasz Urbański. 

Pan Jerzy Czerwiński 
 

Ad. pkt 44 

O tym projekcie uchwały i tak będę mówił przy omawianiu uchwały. Pytanie jest zasadne bo 

wiemy, że ZIT w formie jakiej funkcjonował  w rozdaniu 2014-2021  to był ZIT bydgosko-

toruński z udziałem powiatu toruńskiego, powiatu bydgoskiego i w części powiatu 

nakielskiego. ZIT  w nowych latach budżetowych w Unii Europejskiej nie został 

zaakceptowany przede wszystkim przez przedstawicieli tych dwóch miast rdzeniowych. 

Chodzi o Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego i Prezydenta Torunia Pana Michała 

Zaleskiego.    Bydgoszcz będzie samodzielna ze swoim powiatem, zaś Toruń przybrał formę 
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rozszerzoną. I tak jak Państwo macie w projekcie uchwały wymienione wszystkie gminy, to te 

gminy zdeklarowały gotowość przystąpienia do stowarzyszenia,  porozumienia gmin, nie 

wiadomo jak to się będzie nazywało.  Ta uchwała jest tylko intencyjna i na tym etapie tylko 

tyle wiemy. Szczegóły będą w porozumieniu, które gminy między sobą zawrą. Na pewno 

miastem osiowym będzie Toruń. Tu warto zastanowić się nad jedną rzeczą. Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne to jest to co możemy wspólnie tworzyć na takich samych zasadach w 

poszczególnych gminach.  Była to na przykład ochrona zabytków, termomodernizacja. 

Niektórzy uważają, że tego typu integracja może istnieć tylko na zasadzie wspólnej drogi i 

kabla. Chyba nie do końca. Jeżeli wszyscy wspólnie w określonym regionie będziemy dbać o 

środowisko i z tego powodu inwestować w fotowoltaikę lub w inne formy eko, to będziemy 

mieli określony teren, określoną enklawę, która będzie w lepszej sytuacji niż inni lub dorówna 

innym. Dlatego myślę, że jaka to by nie była forma porozumienia to w ramach tej grupy gmin 

będziemy realizowali zadania w ramach strategii  dla ZIT-u, która dopiero zostanie 

opracowana. Odbyły się trzy spotkania. Była to luźna dyskusja. Inspiratorem i koordynatorem 

tego wszystkiego  jest ZIT toruński. Musimy się liczyć z tym, że przy nim powstanie biuro, 

które będziemy musieli utrzymać. Wedle liczby mieszkańców będziemy płacić określone 

składki. Mnie zawsze niepokoi jedna rzecz. Na ile nastąpi zgodność  co do obszarów  i tematu 

interwencji. Toruń jest na pewno zainteresowany publicznym transportem ekologicznym. My 

zaś mniej, bo publicznego transportu nie mamy. Są tematy, które nas łączą i wierzę, że to się 

da pogodzić tak jak  w poprzednim ZIT-ie. Działanie w takim zespole jest zawsze sprawniejsze, 

skuteczniejsze. Na dzisiaj nie wiadomo czy tak jak w ZIT-ie, który się kończy będą osobno 

dedykowane środki. Mogą to być środki tylko na ZIT ale z budżetu, które otrzyma 

województwo. Jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia, to i tak będę Państwa na bieżąco 

informował jak to wygląda , w jakim kierunku to idzie. Podpisanie dokumentów spowalnia się 

nie z powodu elementów dyskusyjnych jakie były między ZIT-em toruńskim i bydgoskim ale 

z powodu covidu. Na ten moment jest to tylko intencja dająca delegację do podpisania 

porozumienia. Z tego projektu uchwały wynika jakie gminy zdeklarowały udział w tym 

przedsięwzięciu.  

Ad. pkt 48 
 

Inkubator. Plac budowy jest przekazany. W pełnym zakresie idzie robota. Na razie nie ma 

żadnych niespodzianek. Termin realizacji to chyba 7 miesięcy od przekazania placu budowy. 

Zasiądziemy wspólnie z Urzędem Pracy nad tym, żeby ten inkubator zasiedlić. W każdym razie 

prace idą pełną parą. Nawet zima nie była przeszkodą, bo część robót jest wewnątrz.  
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Ad. pkt  6  

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2021 rok  

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

Pan Jerzy Czerwiński  

Wraca temat samochodu. Chciałbym to wyjaśnić. Nie ma samochodu za kwotę jaka była 

wcześniej. Jeżeli chcemy samochód, który będzie realizował wszystko to co zakładamy, czyli 

woził dzieci na olimpiady, bibliotekę, czyli był 6-7 osobowy, to jest to samochód w przedziale 

160-170 tys. zł. Braliśmy pod uwagę leasing ale to jest zwykły kredyt, który jeszcze nie do 

końca się opłaca. Stąd ta kwota i propozycja . Wydamy tyle, żeby było najtaniej i 

najekonomiczniej jeśli chodzi o eksploatację.  Jedna rzecz jest nowa. To jest sprawa kajak-polo. 

To jest to co oni zrobili w ubiegły roku z budżetu obywatelskiego. Zabrakło jednej bocznej 

części.  Zgodziliśmy się, żeby przeznaczyć to 15 tys. zł tylko dlatego, że możemy te pieniądze 

dostać z Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego próbujemy to zadanie wprowadzić. 

Trzecia rzecz to kwestia zbilansowania sali gimnastycznej. Ten milion złotych to jest wciąż 

zapowiedź a nie decyzja o przyznaniu pieniędzy. Zresztą Pani Skarbnik mówiła o tym. To jest 

wniosek, który  jest w tej chwili zaakceptowany pozytywnie przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo stamtąd próbujemy uzyskać pieniądze.  Dopóki nie 

podpiszemy umowy nie będziemy mogli mówić, że tak jest na pewno.  

 

Ad. pkt 6.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

 

Została podjęta  
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Uchwała nr  XXIV/184/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 2021-2034  

 

Ad. pkt 7.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/185/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2021-2034  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8  

         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 8.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 
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„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/186/21 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. 

Bydgoska 7 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1.   

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/187/21 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 10 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok i maksymalnej kwoty opłat za 

kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/188/21 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

2021 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. pkt 11.  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w Chełmży oraz szczegółowych  

warunków jego funkcjonowania  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 
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Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/189/21 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

Interdyscyplinarnego w Chełmży oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy 

Gminą Miasta Chełmża a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny  Torunia  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

 

 

Została podjęta  
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Uchwała nr  XXIV/190/21 

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a pozostałymi 

gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny  Torunia  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 13  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 13.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/191/21 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 14  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty 

za korzystanie na terenie Miasta Chełmży z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski,  Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski,  Grzegorz Wojtalik, Wiesław 

Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka , Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-

Wolska; 

Została podjęta  

Uchwała nr  XXIV/192/21 

w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta 

Chełmży z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 15  

          Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2020 rok 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań z pracy komisji stałych. 

 

Ad. pkt 16  

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 17 

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 18  

         Wnioski i zapytania 
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Radny Marek Jopp 

Mam trzy zapytania. Jedno skierowane jest do radnych a dwa do Pana Burmistrza.  

1/ Tradycyjnie już zwróciła się do nas Pani dyrektor Centrum Usług Wspólnych w sprawie 

wytypowania osób, które z ramienia Rady Miejskiej zasiadałyby w komisjach podczas 

egzaminu ósmoklasistów.  Chętne osoby do zasiadania w komisjach proszę o zgłaszanie się. 

Egzaminy odbędą się w trzech szkołach podstawowych. I jest to Szkoła Podstawowa nr 2, 3  i 

5. Egzamin z języka polskiego odbędzie się 25 maja, z matematyki 26 maja i z języka obcego 

27 maja b.r. Jeśli któraś z koleżanek lub  z kolegów radnych dysponuje czasem i chce 

uczestniczyć w egzaminie, to proszę o informację do biura rady 

2/ Dwa dni temu ukazał się dramatyczny wpis zarządu Klubu Sportowego Legia  na temat 

sytuacji finansowej. Jest to związane z pandemią i brakiem sponsorów.   Oczywiście klub 

podkreśla, że jedyną  instytucją  wspierającą finansowo jest miasto.  Czy Pan Burmistrz wie 

coś więcej na  temat sytuacji Legii ? 

3/ Dwie godziny temu w mediach społecznościowych na fanpage miasta ukazał się wpis, że 

miasto przystępuje do  opracowania  planu gospodarki niskoemisyjnej  dla miasta Chełmży. 

Jest to coś nowego, skoro ukazało się dwie godziny temu. Poproszono mieszkańców, żeby 

wypełniali ankiety z tym związane. Proszę Pana Burmistrza, żeby przybliżył na czym będzie 

polegało to opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Chciałabym zapytać o wykup mieszkań przez najemców. Zastanawiają mnie kwoty za te 

mieszkania. Kto wycenia mieszkania ?  

2/ Odnawialne źródła energii, czyli fotowoltaika. Kiedy możemy się spodziewać decyzji o 

przyznaniu środków na instalację fotowoltaiki ? 

3/ Niepokoi mnie stan dróg  nieutwardzonych po zimie. Mamy kilka osiedli w mieście, na 

których te drogi wyglądają naprawdę tragicznie. Czy jest taka możliwość żeby utwardzać te 

drogi nie szlaką, ale tłuczniem, drobnym gruzem. Szlaka to działanie na tydzień a potem drogi 

wyglądają dokładnie tak samo jak wcześniej. 

4/ Inkubator przedsiębiorczości. Czy wstępnie policzono koszty utrzymania inkubatora jak już 

będzie działał ? Czy pracownicy będą delegowani  z Urzędu Miasta, czy z Urzędu Pracy ? Czy 

miasto będzie ponosiło koszty najmu ?  Czy cały ten najem zwróci się od najemców ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Dojazd do osiedla  ulicą  Plażową jest utrudniony. Gdyby wywrotka z łyżką mogła załatać 

dziury, to by było super. Taka jest prośba mieszkańców osiedla. Nie ma tam błota ale przejechać 

przez to co powstało w czasie roztopów jest niemożliwe.  
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Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Na ulicy Bydgoskiej, przed wjazdem do Cukrowni znajduje się znak „zakaz parkowania”, 

który  nie jest respektowany przez kierowców i przez to parkujące  samochody uniemożliwiają 

bezpieczne poruszanie się pieszych na tym odcinku. Kilka osób zwróciło na to uwagę. Wobec 

tego wnioskuję o wzmożone kontrole Straży Miejskiej, żeby kierowcy  egzekwowali 

przestrzeganie w tym miejscu znaku „zakaz parkowania”.   

2/ Drugi wniosek również dotyczy ulicy Bydgoskiej, gdzie kierowcy apelują  by przejście dla 

pieszych zlokalizowane przy ul. Bydgoskiej 17 (dawny Hotel Robotniczy) zostało lepiej 

oświetlone. W uzasadnieniu podają, że  szczególnie w okresie jesienno-zimowym dla kierowcy 

jadącego  od strony przejazdu  kolejowego, pieszy wchodzący na przedmiotowe przejście  przy 

obecnym oświetleniu  jest widoczny dopiero w bardzo krótkiej odległości od przejścia.  Co jest 

bardzo niebezpieczne zarówno dla kierowcy jak i dla  pieszego. Doświetlenie tego miejsca 

zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się na tym przejściu jak i kierowców.   Proszę 

zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg  w tej sprawie.  

3/ Chodnik przy ulicy Polnej zaakceptowany w budżecie obywatelskim. Czy wiadomo kiedy 

mniej więcej powstanie ?  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5. Czy prace idą zgodnie z  

harmonogramem ? Wiadomo, że gdy były mrozy to budowa stała.  Czy w związku z  tym są 

jakieś opóźnienia ?  

Radny Janusz Kalinowski 

Od razu widać, że sezon zimowy się kończy, bo pojawił się temat dróg.  Drogi gruntowe na 

osiedlach będą równane. Jak wygląda sprawa osiedla pensjonatowego ? Osiedle to nie tak 

dawno było placem budowy i miało zyskać dobrą nawierzchnię. Mieszkańcy skarżą się, że nie 

mogą przejechać.   

 

Ad. pkt 19  

         Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Sprawa Legii jest mi znana przede wszystkim z mediów społecznościowych i z dyskusji w 

mieście, która się toczy. Rozmawiałem z Panią Prezes Zarządu Legii. Legia jest 

stowarzyszeniem niezależnym. Sama podejmuje decyzje. Prezes Legii to nie prezes piłki nożnej 

ale stowarzyszenia. Mam nadzieję, że dojdą do porozumienia i poradzą sobie z tym problemem. 

Nie mnie oceniać jak pieniądze są wydawane i czy kwota jest wystarczająca.  Nie mam na ten 
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temat zdania. My interesujemy się  tylko środkami, które są wydawane w ramach ustawy o 

pożytku i wolontariacie . Dostają również pieniądze na profilaktykę.  Druga sprawa to 

utrzymanie tych obiektów.   W dużym przybliżeniu kosztuje nas to 600-700 tys. zł. To jest cały 

obiekt sportowy łącznie z Orlikiem. Nie wliczam w to inwestycji. Nie jesteśmy w tej chwili w 

stanie zwiększyć środków dla klubu. Właściwie są jedynym klubem, któremu nie 

zmniejszyliśmy dotacji w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie. Wielokrotnie 

podejmowałem próby pozyskania sponsora. To jest bardzo trudna sprawa. Może to potwierdzić 

Pan Kałamarski, który jest jednym z tych, którym będąc w zarządzie udało się coś takiego. 

Niestety okazało się, że to było na relatywnie krótki okres.  

Próbowałem pozyskać pieniądze dla klubu. Niestety wszyscy mają standardową odpowiedź 

„covid 19”. Nie wiem co będzie. Miasto staje na wysokości zadania. Tam gdzie będę mógł 

swoim autorytetem, jakimiś możliwościami pomóc to będę pomagał. Taką deklarację 

składałem Pani prezes. To jest wszystko co na ten moment możemy zrobić.  

Nie wyobrażam sobie Legii bez seniorów. Takie jest moje stanowisko. Wcale nie z tego 

powodu, że my chcemy seniorów, że ich lubimy. Ci młodzi trenują po to, że kiedyś zagrają w 

seniorach. A motywacja w sporcie to jest numer jeden, żeby chcieć trenować.  

2/ Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan był opracowany pod możliwość dotacji zewnętrznych. 

Wszystko co można dostać z WFOŚ, NFOŚ, środków unijnych związanych z eko. Ten plan 

nam się kończy. Jesteśmy zobowiązani opracować nowy.  W tym nowym planie pojawią się 

zapewne podobne zadania. W tym roku mamy przygotowane 80 tys. zł na walkę z kopciuchami. 

Nie jest to wielka kwota ale dobry początek. Liczę na fotowoltaikę. Będzie to około 100 

instalacji. Jeżeli pojawią się nowe ścieżki to na pewno wpiszą się w ten plan. Jest to niezbędny 

dokument. W tej chwili go opracowujemy. Na terenie miasta sa obszary wymagające mniejszej 

lub większej interwencji.  

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące powodzenia fotowoltaiki, to mam niedobrą wiadomość. 

Znaleźliśmy się w grupie pierwszych podmiotów, które się nie dostały. Jesteśmy nr 1 na liście 

rezerwowej.  Ktoś powie, z czego to wynika.  Na pewno z tego, że nie mamy obszarów natura 

2000, za co były dodatkowe punkty. Mamy małą działalność w zakresie ekopieców. Za to co 

wprowadzamy w tym roku też były punkty. Jest jednak dobra wiadomość. Pierwsze siedem 

gmin z tej listy rezerwowej, a my jesteśmy na pierwszym miejscu, dostanie te środki. Zakładam, 

że na pewno to zadanie będziemy realizować. Możliwość składania ofert przesunęliśmy do 

końca marca. Jesteśmy wciąż w tym cyklu przygotowawczym do  inwestycji. Myślę, że w tym 

czasie otrzymamy potwierdzenie środków. Gdyby miało się stać inaczej, to mamy jeszcze inną 
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propozycję. Zakładam, że to zadanie powinno się udać. I  połowa roku to powinien być już czas 

realizacji zadania.  

3/ Wykup mieszkań. Zależy na co Pani radna patrzy. Jak na to co  płacą to jest mało. To jest 

50% bonifikaty. Jeżeli na wycenę , to robi ją  biegły rzeczoznawca, bez jakiegokolwiek naszego 

udziału. Zaś uchwała mówiąca o regulaminie nie pozwala mnie ani podnosić, ani obniżać ceny. 

Mówiąc kolokwialnie nie mogę przy tym majstrować. Wiem, że te ceny są czasem 

przedmiotem dyskusji wśród mieszkańców. Niektórzy chcą wykupić, inni się wycofują.  

4/ Powtarzał się temat dotyczący stanu dróg.  Od kilku lat mamy sytuację znacząco inną niż 7 

lat temu. Mamy za sobą dwa osiedla, które już zapomniały o drogach gruntowych. Mamy 

osiedle, na którym już jesteśmy w realizacji zdania jeśli chodzi o drogi gruntowe. Mieliśmy 

kilka zim, w których tak naprawdę nie marzło. Teraz mamy przypomnienie tego, co było przez 

wiele lat wcześniej o tej porze roku. Gdy kończy się zima, to puszcza ta pierwsza część drogi 

gruntowej. I to się wszystko rozmywa, bo woda nie może wchłonąć się do środka, bo jest 

zmarznięta. Nie ma na to recepty. Ktoś mówi „dowieźć, przywieźć, uruchomić wyrówniarkę”. 

To nic nie da. Gdzieś dowieźliśmy  melafir i narobiliśmy bałaganu, bo się rozpłynął ale 

mieszkańcy tego bardzo chcieli. 

Musimy przeczekać 2-3 tygodnie i będziemy równać. Uzupełnianie dróg melafirem  właściwie 

to jest koszt z pogranicza posiadania pieniędzy na budowę drogi. Ta szlaka na niewielu drogach 

będzie jeszcze stosowana. Osiedle Maja po lewej stronie już ma drogi wykonane w technologii 

melafirowej po kanalizacji. I nie my będziemy równać ale firma, bo jest jeszcze 4 lata 

gwarancji. Na osiedlu pensjonatowym jest dokładnie taka sama sytuacja. My będziemy równać 

na niewielkiej ilości dróg od ulicy Trakt, częściowo w ulicy Szymborskiej, chociaż częściowo 

jest ona zrobiona w technologii utwardzenia kamieniem, który się klinuje. Nie ma wyrówniarek 

ale jest uzupełnianie ubytków. Dla nas każdy dzień zaczyna się od lawiny. Ja tych ludzi 

rozumiem ale ci którzy mieszkają na tych osiedlach to wiedzą, że kiedyś było dużo gorzej. 

Musimy poczekać do momentu, kiedy puści grunt i nastąpi częściowe obsuszenie. Na 

osiedlach, na których budowaliśmy kanalizację, wykona to wykonawca kanalizacji a na 

pozostałych my. Robimy nie tylko żużlem. Czasem mamy drobne kruszywo, które da się 

zagarnąć wyrówniarką. W momencie jak się pojawi droga z melafiru, to się kończy praca 

wyrówniarką. I nie jest łatwo z wydatkami. Nagle okazuje się, że wydatki są takie, że 

moglibyśmy co roku  wybudować kilometr drogi. A po drugie osiedla takie jak pensjonatowe, 

osiedle przy Górnej są to osiedla przygotowane aby  w ciągu 1-3 lat budować kolejne drogi. 

Odbywa się to z waszej inicjatywy i pod waszą kontrolą. Tendencja budowania domów  na 

działkach, które powstały na polach daleko od drogi wciąż istnieje. Nie dziwię się ludziom , bo  
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działka jest tańsza ale wtedy nie zadzieje się wszystko. Przy czym drogi, na których trwają 

budowy wygląda to tak, że my zrobimy i przyjadą dwa transporty czegokolwiek. Takie jest 

życie. Nikt o to nie ma pretensji. Natomiast jest nam przykro, że stan dróg na osiedlach , o 

których mówiono jest taki jaki jest. Wjechaliśmy na Lipową i pogorszyliśmy sytuację. Ktoś tak 

bardzo naciskał.  Tam nie do końca jest sprawa naszych mieszkańców. Tam mieszkają ludzie z  

gminy ale realizujemy wspólne zadania z wójtem. Chciałem coś zrobić tanim kosztem. 

Podobnie jest na Buczku. Czasem wykonanie naprawy za szybko powoduje, że wychodzi 

gorzej.  

5/ Koszty inkubatora kalkulowane są od samego początku. Staram się patrzeć na to 

dwukierunkowo. Tam jest 14 punktów biur, w których mogą powstawać firmy. Oczywiście te 

firmy mają od nas system elektroniczny i wszystko co jest potrzebne w takim pomieszczeniu. 

Firmy będą mogły powstawać płacąc za to czynsz. Ma to być czynsz preferencyjny. Mamy 

nadzieję, że to się będzie bilansować. Chciałbym, żeby jedna osoba w urzędzie  to nadzorowała. 

Chodzi o to, żeby nie rozbudowywać struktur. Potrzebny na pewno będzie pracownik 

gospodarczy. Mam nadzieję, że uda się ten czynsz zbilansować. Na pewno się nie zbilansuje 

jeśli wzrosną koszty zatrudnienia, gazu, prądu.  

Od samego początku planując budowę inkubatora uwzględnialiśmy koszty. Nawet braliśmy 

pod uwagę włączenie do sieci toruńskiej ale to nie było dobre rozwiązanie. My ten budynek 

wyremontujemy za blisko 3,2 mln zł. Dostaniemy z Unii około 2,8 ml zł. Za budynek nie 

daliśmy ani złotówki. To też nas dopingowało do działań. Za 5 lat nawet jeśli ten budynek nie 

będzie inkubatorem, to będzie służył społeczności lokalnej.  

Kalkulujemy, liczymy. Nie odpowiem czy to w pełni się zbilansuje. Pani radna pyta o dosyć 

istotną rzecz.  To nie jest tak, że my coś tworzymy, budujemy a to nie kosztuje. W przedszkolu 

na Tumskiej mieliśmy dwa oddziały. Dzisiaj mamy prawie 200 dzieci. To są koszty.  Gdzieś 

powstają place zabaw. To też są koszty. Nagle się okazuje, że bilansujemy . Wydatki bieżące z 

dochodami bieżącymi muszą się bilansować.  I robi się to bardzo trudne w utrzymaniu.  

6/ Ulica Bydgoska i zakaz parkowania. Oczywiście, że pojedzie tam Straż Miejska. Natomiast 

Policja z pomocą straży w drogówce nas nie przekonuje. Będę angażował straż  w porządek, 

opłaty za gospodarowanie odpadami, psy  itd. A to o czym Pani mówi, oczywiście zrobimy ale 

to jest drugorzędne. Jest to nieprzestrzeganie znaku. Dzisiaj pół godziny rozmawiałem z Panem, 

któremu parkują w bramie. I teraz co ja mam zrobić ? Kodeks tego zabrania.  

7/ Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Bydgoskiej. Słuszna uwaga. To oświetlenie i tak 

spadnie na nas. Zastanowimy się jak to rozwiązać. Na pewno zwrócimy się do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.  
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8/ Chodnik na ulicy Polnej. Nadal czekamy. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania na ulicę 

Polną, to zrobimy chociaż chodnik.      

9/ Budowa sali gimnastycznej. Nie mam na ten moment sygnału, że oddanie sali może się 

opóźnić. 

 

I tak jak powiedziałem na początku, jeśli będziemy się posługiwać formą zdalną , to proszę 

żebyście też czuli, że taka jest potrzeba. Natomiast nie ma radykalnych zmian, bo my ich robić 

nie możemy.  

 

Ad. pkt 20 

          Oświadczenia 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 21  

         Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć Państwu radnym, że do końca kwietnia 2021 roku należy złożyć 

oświadczenie majątkowe. Proszę o dotrzymanie terminu. 

 

Ad. pkt 22 

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                     Janusz Kalinowski  

 


