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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIX/21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  23 września 2021 roku  

w godzinach od 12,00 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 protokołu z ostatniej sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2021 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

zadośćuczynienia za koszty odzyskania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych - druk sesyjny nr 224. 

7.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

-  druk sesyjny nr 232. 

8.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 -  druk sesyjny nr 233. 

9.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – druk sesyjny nr 226. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Plażowej i ul. Tadeusza Kościuszki - druk 

sesyjny nr 230. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 - druk sesyjny nr 229. 
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12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

Gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku 

szkolnym 2021/2022 - druk sesyjny nr 225. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – druk sesyjny nr 227.   

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerskiego projektu „EU-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk 

sesyjny nr 231.   

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok – druk sesyjny nr 228.   

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

       17. Interpelacje. 

18.  Odpowiedzi na interpelacje. 

19.  Wnioski i zapytania. 

20.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21.  Oświadczenia. 

22.  Komunikaty. 

23.  Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski na podstawie listy obecności 

stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 12.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 
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Pan Jerzy Czerwiński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości. 

 

Ad. pkt 3.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Radni jednogłośnie głosowali za wprowadzeniem proponowanego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni głosowali 

za (12 za). Wprowadzony do porządku projekt uchwały zostanie omówiony w punkcie 17 .  

 

Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

 

Ad. pkt 4.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

 

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie (12 za). 

 

Ad. pkt 5  

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 23.  Proszę o przybliżenie tematu. 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt  40. Jaki był cel spotkania i jakie korzyści  przyniesie miastu uczestnictwo w tym spotkaniu? 

Pan Jerzy Czerwiński  

Ad. pkt 23 

Działka znajduje się między ulicą Turystyczną i Słoneczną, czyli mówiąc krótko przylega do 

Osiedla Pensjonatowego. 

My tam mamy dwie działki. Jedna jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne w planie 

zagospodarowania i to jest właśnie ta działka.  A druga pod budownictwo  wielorodzinne. Ta 

nasza działka tworzy literę L. Chcemy w całości sprzedać tę nieruchomość, oczywiście w trybie 

przetargowym podmiotowi, który jest zainteresowany budową w tym miejscu domku 

jednorodzinnego. Czyli generalnie rozwijamy budownictwo mieszkaniowe tak jak to jest w 
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planie zagospodarowania przestrzennego.   Myślę, że jeszcze dla tej rady będzie zadanie, żeby 

część nieruchomości przeznaczonej w planie pod budownictwo wielorodzinne, rozważyć czy 

tak faktycznie ma być. Na razie tego nie ruszam. Chcąc rozwijać budownictwo mieszkaniowe 

zapewne chcielibyśmy sprzedać i tę działkę ale byłby to budynek wielorodzinny, który bardzo 

przylegałby do zabudowy jednorodzinnej. To na przyszłość. 

Podana cena jest ceną netto. Jest to pokłosie pytań podmiotów, które są tym tematem 

zainteresowane.      

Ad. pkt 40 

Na część pytania dotyczącą korzyści nie odpowiem. Co roku Starostwo jest organizatorem 

spotkania sołtysów gmin powiatu toruńskiego i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Nie 

uczestniczyłem w tym do tej pory, bo nie mamy ani jednego sołtysa i nie mamy też koła 

gospodyń wiejskich. Skorzystałem z zaproszenia ponieważ była prośba, żeby na tym dużym 

liczebnie spotkaniu przedstawić materiał o promocji miasta. Wziąłem udział w części spotkania 

związanej z promocją. Zaprezentowałem bardzo ładny film o Chełmży. Powiedziałem kilka 

słów i zostało to bardzo dobrze przyjęte. Wiele osób mimo, że jest z powiatu toruńskiego to 

niewiele wie o Chełmży. Mieli okazję zobaczyć jak piękne i gościnne mamy miasto.  

 

Ad. pkt 6 

       Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2021 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński dokonał prezentacji informacji z wykonania budżetu miasta za I 

półrocze 2021 roku, które stanowi załącznik do protokołu. 

    Radny Franciszek Kuczka 

     Komisja planowania, budżetu i finansów oraz komisja gospodarki miejskiej na wspólnym 

posiedzeniu w dniu 20 września b.r. przyjęła sprawozdanie, uznając informację statystyczną i 

opisową za wystarczającą i zgodną z uchwałą budżetową.   

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 3/I/2021 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2021 

roku.  

 

Ad. pkt 7  

        Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

zadośćuczynienia za koszty odzyskania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Tenże projekt uchwały koresponduje  z uchwałą przyjętą przez radę, dotyczącą strategii 

rozwoju miasta, gdzie  jest  takie piękne hasło „Chełmża miastem przyjaznym dla 

mieszkańców”, co uwzględnia nastawienie władz miasta do mieszkańców naszego miasta i 

osób, które chciałyby inwestować w naszym mieście.  

 

Ad. pkt 7.1 

        Głosowanie nad projektem uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/218/21 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu zadośćuczynienia za koszty odzyskania 

należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

 

Ad. pkt 8 

        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, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Ad. pkt 8.1 

       Głosowanie nad projektem uchwały 
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/219/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na  2021 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 9 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034  

 

Ad. pkt 9.1 

       Głosowanie nad projektem uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/220/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2021-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w 

trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Ad. pkt 10.1  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

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

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Wstrzymała się od głosu radna Paulina Kachniarz-Wolska.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/221/21 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia 

bonifikaty  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Plażowej i ul. Tadeusza 

Kościuszki  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1 

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr  XXIX/222/21 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu 

położonego przy ul. Plażowej i ul. Tadeusza Kościuszki 

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  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 12.1 

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/223/21 

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 określenia średniej ceny jednostkowej 

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

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w 

roku szkolnym 2021/2022  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 



9 

 

Ad. pkt 13.1  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/224/21 

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

zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 

przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 14 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1 

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/225/21 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2020/2021 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 15  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerskiego projektu „EU-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1 

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/226/21 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu „EU-geniusz na 

poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 16 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Ad. pkt 16.1  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/227/21 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 17 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 17.1  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za   12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, 

Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXIX/228/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    
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Ad. pkt 18 

         Interpelacje. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 19  

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 20 

        Wnioski i zapytania 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Moje pytanie dotyczy przestrzeni publicznej, a konkretnie piłki nożnej i  sytuacji finansowej 

Klubu Sportowego „Legia”. Ostatnio pojawia się informacja, że miasto  pozostawiło klub bez 

środków do życia, bez należytego wsparcia  finansowego.   Przeglądając dokumenty, które są 

dostępne w radzie, a za którymi głosuję,  mam wrażenie, że na działalność  klubów sportowych 

w mieście przyznawania jest spora kwota pieniędzy, a najwięcej na KS „Legia”. Według moich 

wyliczeń  klub „Legia” rocznie otrzymuje od miasta około 500 tys  zł. Z czego  w gotówce 

ponad 120 tys  zł. Licząc wszelkiego rodzaju wsparcia jakie są przekazywane z inicjatywy 

miasta to  dotacja dochodzi do 150 ty s zł.    Przebadałem lokalny rynek klubów „A” 

klasowych to rząd wsparcia do takich klubów przez samorządy maksymalnie wynosi 30-50 tys  

zł i to te najbogatsze samorządy. Proszę Pana Burmistrza o sprostowanie i przekazanie 

mieszkańcom faktycznych informacji  jak miasto jest zaangażowane w działalność naszego 

klubu piłkarskiego.  

Pod rozwagę Pana Burmistrza i Państwa radnych, do pracy w komisjach,  czy nie warto 

zastanowić się nad zmianą struktury funkcjonowania całego klubu. Może powinien powstać 

MKS „Legia” zamiast KS „Legia”. Warto o tym rozmawiać. Co się takiego stało, że z IV 

ligowego klubu „Legia” mamy drużynę klasy A, przy dość dobrym sposobie finansowania. To 

rodzi zapytania. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ul. Frelichowskiego ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Kiedy zostanie zakończona inwestycja drogowa na ulicy Polnej i 3-go Maja ? Mieszkańcy 

narzekają na utrudnienia w ruchu drogowym. 
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2/ Zostały wykonane boiska przy szkołach podstawowych i przedszkolu. Boiska są bardzo 

ładne, pojawiły się tereny zielone i piękne kolorowe donice, pojawiła się bieżnia. Czy boiska 

będą dostępne  w weekendy dla mieszkańców ? Czy uczniowie będą mogli skorzystać z tych 

obiektów ? 

3/ Rampa skatepark. Wiem, że rampy nie będzie, bo nie nadawała się już do remontu. Czy 

miasto w przyszłym roku planuje zakup nowej, względnie jak planuje zagospodarować ten 

teren ? 

4/ Program „Czyste Powietrze” i wymiana „kopciuchów”. Czy mieszkańcy są zainteresowani? 

  

Ad. pkt 21  

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Właściwie to Pan radny w swojej wypowiedzi określił stan rzeczy jaki jest. Potwierdzam, że 

KS „Legia” kosztuje nas około 500 tys  zł rocznie.  Wprost dostają 70 tys  zł w ramach uchwały 

o pożytku i wolontariacie, czyli w  ramach realizacji zadań własnych. W tym przypadku jest to 

sprawa kultury fizycznej.  A 50 tys zł  na przeciwdziałanie alkoholizmowi, co wzbogaca budżet 

klubu.  Działalność profilaktyczna wiąże się ze zdrowiem i rozwojem.  Pozostała część to 

koszty utrzymania obiektów, zatrudnienia ludzi, którzy to obsługują. Nie doliczyłem  do tego 

inwestycji jaka miała miejsce 3 lata temu. Komunikacja pomiędzy zarządem „Legii” a miastem 

jest żadna.  Pojawiła się pani prezes i poinformowała mnie o likwidacji sekcji seniorów, czego 

nie  przyjąłem do wiadomości. Później skończyło się to na „A” klasie, czyli dobrowolnym 

zrezygnowaniu z rozgrywek. Prowadzimy dokładne rozliczenia. To nie dotyczy mnie ale 

Państwa. Czy nie ma przepływu informacji pomiędzy zarządem klubu a tymi wszystkimi, 

którzy piszą w internecie , czy jest to nieżyczliwość, czy może szukanie kozłów ofiarnych za 

własną nieudolność, nie potrafię odpowiedzieć.  Mniemam, że Panu radnemu chodzi o to, że 

ma to być sportowy klub miejski. Bez łaski, bo tak naprawdę to jest klub miejski. Stadion jest 

miejski. Trenerzy są utrzymywani przez miasto. My nie robimy nic nadzwyczajnego, bo to jest 

dla naszej młodzieży i dzieci. Zajęcia odbywają się w jakiś logiczny sposób. Natomiast skąd 

tyle słów krytyki w stosunku do nas wszystkich, nie potrafię zrozumieć.   Zdaję sobie sprawę, 

że czasem robią to osoby postronne, które czasem nie mają pojęcia. Tu też upatruję winy 

zarządu, bo powinien publikować i komunikować się z mieszkańcami. Nigdy nie spotkałem się 

z tym, żeby na spotkaniu dotyczącym „Legii” ktoś mówił, że co roku burmistrz, organ 

wykonawczy  finansuje działalność klubu.  Na ogół zdarza się tak, że to ja wspominam o tym i 

są wielkie oczy, że to aż tyle. Ostatnio rozmawiałem z wieloletnim piłkarzem, z osobą 
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zaangażowaną w działanie „Legii”.I ta osoba mówi, że 120 tys zł dla „A” klasy przy 

zabezpieczeniu tego wszystkiego, o czym mówimy , to potwierdza to co mówił radny 

Sosnowski. Zawsze pojawiali się sponsorzy. Nie możemy dać więcej, bo bylibyśmy 

niesprawiedliwi wobec innych klubów, które mają wyniki, dużo młodzieży i kosztowną bazę 

do utrzymania.  

W tym co Pan mówi czuję oburzenie na takie stawianie sprawy, chyba również przez działaczy 

„Legii”. I podzielam Pana opinię.  

2/ Przetarg. Zgodnie z tym, co było w zmianach budżetu, chcieliśmy precyzyjnie określić, że 

kwota na ten rok to 200 tys. zł, natomiast na przyszły rok pozostałe 600 tys. zł. Dokumentacja 

już jest, więc mamy podstawę do ogłoszenia przetargu, więc myślę, że najpóźniej w terminie 2 

tygodni powinniśmy ten przetarg ogłosić. Działanie jest świadome, bo jest to czas kiedy firmy 

przygotowują sobie portfel na przyszły rok i może jest to ten czas, kiedy ta kwota może być 

lepsza. Gdyby cokolwiek nie wyszło, czyli oferty byłyby wyższe niż te, które dają delegację do 

podpisania umowy, to na kolejnych sesjach bym się zwrócił do Państwa o dokonanie zmian w 

budżecie, żeby to zadanie wiosną zamknąć. 

3/ Inwestycja na ul. Polnej jest zakończona i ulica została otwarta. Nie rozumiem pytania. 

Ulica 3 Maja. To zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest to uciążliwe, bo robią się korki. 

Myślę, że trzymają się terminów. Ostatnio zwracali się o wycięcie  jakiegoś drzewa. Staramy 

się działać błyskawicznie. Nie chcę określać terminu, bo to może jeszcze potrwać tydzień lub 

dwa.  

4/ Boiska będą dostępne dla uczniów po godzinach lekcyjnych. Zastanawiamy się nad tym, czy 

zamknąć boiska po godzinie 22,00. Jeżeli będą miały miejsce akty dewastacji to będziemy 

myśleć.   

5/ Rampa. To nie jest tylko kwestia rampy, bo na placu musi być wykonana renowacja 

nawierzchni. Może uda się ją wykonać w 2022 roku.  Koszt rampy to ponad 100 tys.  zł.  Mamy 

rozeznanie jakie to koszty. I jak widać niemałe.  Z tego też względu to zadanie przesuwamy. 

Konsultowaliśmy to z wykonawcami boisk szkolnych.  Na samą nawierzchnię potrzebujemy 

200-250 tys  zł.  My nigdy nie mieliśmy ambicji zrobienia skateparku ale placu zabaw dla dzieci 

w każdym wieku. Skate park z prawdziwego zdarzenia to zupełnie inna cena a po drugie 

zupełnie inne zabezpieczenia. Czasem się bronię przed określeniem skatepark. Chcę, żeby 

dzieci jeździły na rowerach, wrotkach, łyżworolkach i deskach.  Chodzi  o uniwersalny plac 

zabaw. Chciałbym, żeby  w przyszłym roku ten temat był zamknięty. Dyrektor OSiT  robi 

rozpoznanie i chcielibyśmy z tym tematem na wiosnę ruszyć.  
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6/ Program „Czyste Powietrze” nie jest przez nas realizowany. My tylko włączyliśmy się w 

niego.  Mamy  w urzędzie punkt konsultacyjno- informacyjny.   Odbyliśmy spotkania  z 

mieszkańcami. Mamy kilka wniosków. Nie jest to jakaś wielka fala. Mieszkańcy mogą składać 

wnioski bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak naprawdę 

pełnego wglądu ilu jest chętnych do skorzystania z tej formy eko-inwestycji nie mamy.  

  

Ad. pkt 22 

        Oświadczenia 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23 

        Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaapelować do mieszkańców. 30 września kończy się czas na spis powszechny. Jest 

to forma pozyskiwania danych, która tak naprawdę jest nam wszystkim  niezbędna, bardzo 

potrzebna  do realizacji wielu zadań. Na dzisiaj nie możemy mówić o stanie zadowalającym, 

jeżeli chodzi o liczbę osób spisanych w Chełmży. Chciałbym bardzo gorąco przez Państwa i 

do Państwa się zwrócić, żeby zrobić to przez internet, przy pomocy urzędu lub rachmistrza.  

Jest to nasz obywatelski obowiązek. Apeluję do Państwa, żebyście ten komunikat w 

prywatnych kontaktach przekazywali.  

 

Ad. pkt 24 

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 


