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P R O T O K Ó Ł  NR  XXX/21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  25 listopada 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 

Pan Marcin Seroczyński     - pracownik PiMBP w Chełmzy 

 

Pan Józef Ramlau                - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi, radca prawny 

Urzędu Miasta oraz przedstawiciel MF Studio. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wręczenie odznaczeń państwowych. 

     4. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

5.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

6. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” 

pośmiertnie Panu Bronisławowi  Kurzętkowskiemu– druk sesyjny nr 246. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” 

pośmiertnie Księdzu Józefowi Wryczy – druk sesyjny nr 247. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok – druk sesyjny nr 237. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

środków transportowych na 2022 rok - druk sesyjny nr 238. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2022 roku - druk sesyjny nr 239. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 - druk sesyjny nr 245. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Chełmży – druk sesyjny nr 241. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża na lata 2021-2030 – druk sesyjny nr 235. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – 

druk sesyjny nr 236. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

16. . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii – druk 

sesyjny nr 240. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2020 roku o dnia 31 grudnia 2020 

roku. 

18. Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach majątkowych w 

2021 roku. 

19. Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2021 roku. 
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20. Interpelacje. 

21.  Odpowiedzi na interpelacje. 

22.  Wnioski i zapytania. 

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24.  Oświadczenia. 

25.  Komunikaty. 

26.  Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XXX 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 

             Wręczenie odznaczeń państwowych 

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau dokonał wręczenia odznaczeń 

państwowych mieszkańcom miasta. Wręczenie odznaczeń zostało poprzedzone odczytaniem 

przez przewodniczącego obrad postanowienia Prezydenta RP z dnia 30 lipca  2021r. o nadaniu 

odznaczeń. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Prezydent RP na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi w działalności na 

rzecz społeczności lokalnej odznaczył : 

Srebrnym Krzyżem Zasługi  - następujące osoby: 

Piotra Bireckiego, 

Janusza Tadeusza Kalinowskiego, 

Marka Roberta Wantowskiego; 

Brązowym Krzyżem zasługi  - następujące osoby: 



4 

 

Tomasza Piotra Niżygorockiego, 

Macieja Mariana Zdrojewskiego. 

 

 

    Ad. pkt 4  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

 

Ad. pkt 4.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni głosowali 

za.  

 

Ad. pkt 5 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 5.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 6 

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 23. Kiedy będzie to zadanie wykonane ? 

Pkt 27. Z jakich miejsc będzie dokonywany demontaż ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 3. Proszę przybliżyć punkt. 

Pkt 28. Czy to są nowe elementy ? Jeżeli tak, to gdzie będą zamontowane ? 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 28. Czy całą kwotę pokrywamy my jako miasto ? Czy ma miejsce partycypacja 

właściciela drogi ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 
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Procedura dotyczy ustawy, która obliguje każdy podmiot gospodarczy, każdą instytucję do 

ustalania zasad sygnalizowania sytuacji, kiedy w prawie podatkowym powstaje luka, która 

mogłaby dawać możliwość omijania  zobowiązania do płacenia podatku. Każda instytucja jest 

zobowiązana do tego, żeby do Krajowej Administracji Skarbowej  taką informację przekazać. 

Mówiąc krótko, tam gdzie kiedyś były luki w prawie podatkowym, które pozwalały na 

manewry podatkowe, teraz mają być ograniczone.  

Ad. pkt 23 

Zadanie jest wykonane. Jak Państwo widzicie studnie nie są na naszych drogach. Były one  w 

najgorszym stanie.  Jest to zadanie wodociągów. Otrzymujemy od zarządców dróg co roku za 

odwodnienie, za eksploatację i utrzymanie pewną kwotę dotacji. Płaci zarówno Zarząd Dróg 

Wojewódzkich jak i Zarząd Dróg Powiatowych. Jest to od początku do końca nasze zadanie i 

ono z naszej inicjatywy i za nasze pieniądze zostało wykonane. 

Ad. pkt 27 

Jest to umowa, która wiąże nas z podmiotami prywatnymi, które złożą deklarację. I my co roku 

mamy przyznaną kwotę  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i musimy wybrać 

podmiot, który w sytuacji, gdy taka osoba zgłosi się do nas, to ten podmiot wykonuje usługę. 

Za tym idzie dofinansowanie jakie mamy przyznane na 2-3 lata z WFOŚ. Wykaz osób 

prywatnych, które skorzystały  jest do wglądu. Zainteresowanie jest jednak niewielkie. Kwota 

nie jest duża.  

Ad. pkt 28 

Co roku staramy się dozbrajać nasze ozdoby świąteczne. Dwa zakupione elementy znajdą się 

na Rynku.  Jeden na miejscu dawnego szaletu na ulicy Sikorskiego. 

 

Ad. pkt 7 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Chełmży” pośmiertnie Panu Bronisławowi  Kurzętkowskiemu 

 

Radni wysłuchali prelekcji Pana Marcina Seroczyńskiego na temat postaci Bronisława 

Kurzętkowskiego  i ks. Józefa Wryczy. Następnie radni obejrzeli film poświęcony I Polskiemu 

Burmistrzowi Miasta Panu Bronisławowi Kurzętkowskiemu. 

  

Ad. pkt 7.1 

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/229/21 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” pośmiertnie Panu 

Bronisławowi  Kurzętkowskiemu 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Chełmży” pośmiertnie Księdzu Józefowi Wryczy  

 

Ad. pkt 8.1  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

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

„Za” głosowali : 

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

Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Wiesław 

Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Wstrzymał się od głosu : Marek Jopp. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/230/21 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” pośmiertnie Księdzu 

Józefowi Wryczy 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 9.1.  

        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,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/231/21 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2022 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 10.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/232/21 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

        Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2022 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

Przedstawił opinię komisji dot. niepodejmowania uchwały w sprawie w/w 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 12 radnych –  za 3, przeciw 8, wstrz. 1 

„Za” głosowali : 

Jakub Ingram, Dawid Bocian, Wiesław Wiśniewski,  

Przeciw: Janusz Kalinowski, Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, 

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

Wstrzymał się od głosu : Grzegorz Sosnowski 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż uchwała nie została podjęta. 
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Ad. pkt 12 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034  

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła 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,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/233/21 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2021-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta Chełmży  

 

Pan Janusz Wilczyński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 13.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/234/21 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża na lata 2021-2030  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 14.1.  

      Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/235/21 

w sprawie zatwierdzenia  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża 

na lata 2021-2030 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 15  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/236/21 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16.  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Tenże projekt uchwały jest zgodny ze studium zagospodarowania przestrzennego i z planem 

miejscowym. Podjęcie tej uchwały jest istotne, ponieważ w przypadku realizacji inwestycji na 

tym terenie miasto może uzyskać znaczne dochody  z podatku od nieruchomości. Nie mamy 

zbyt dużo terenów pod inwestycje. 16  sierpnia 1968 roku Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Toruniu zabrało nam 14 km2  obszaru miasta. Obniżając w ten sposób 
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możliwości rozwojowe. W tym przypadku tenże projekt uchwały daje nam szansę na to, 

żebyśmy zwiększyli swoje środki jeżeli chodzi o dochody bieżące.     

 

Ad. pkt 16.1.  

        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,  Jakub Ingram, Dawid Bocian, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXX/237/21 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

lokalizacji odnawialnego źródła energii 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17  

               Informacja o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2020 roku o dnia 

31 grudnia 2020 roku. 

 

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 2020 roku do dnia 31grudnia 2020 roku.  Odczytana 

informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18 

          Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2021 roku 
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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 19 

        Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2021 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację na temat przedłożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 20  

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 21   

         Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 22   

        Wnioski i zapytania 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Ile wpłynęło ofert i jaka firma wygrała przetarg na remont ulicy Frelichowskiego ? 

  

Ad. pkt 23  

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Były 3 oferty. Przetarg wygrała firma Transbruk Barczyńscy. 

Pan Janusz Wilczyński 

Po otwarciu ofert wszystkie protokoły są publikowane na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. Faktycznie były 3 oferty. Pierwsza to PBDiM Świecie 966 tys. zł. Druga to 

Transbruk Barczyńscy z Łubianki 866 tys  zł. Trzecia to Strabag Pruszków 994 tys zł.    
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Ad. pkt 24 

         Oświadczenia 

Radna Małgorzata Polikowska 

W swoim imieniu i imieniu pozostałych radnych  chciałabym oświadczyć, że jesteśmy dumni 

z tego, iż nasz kolega został odznaczony Krzyżem Zasługi. Z tego miejsca składam gratulacje.  

Na ten sukces składa się Pana wieloletnia praca w samorządzie na rzecz naszego miasta i 

naszych mieszkańców. Swoje zadania wykonuje Pan zawsze sumiennie, rzetelnie i 

odpowiedzialnie. Poza tym to odznaczenie jest podniesieniem prestiżu Rady Miejskiej obecnej 

kadencji. Więc tym bardziej cieszymy się z tego wszyscy.   

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję Państwu radnym za gratulacje. Jest to wyróżnienie dla nas wszystkich, bo reprezentuję 

samorząd  a samorząd to Wy i radni poprzednich kadencji.  

 

Ad. pkt 25   

        Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym Państwa zaprosić na jutrzejsze otwarcie inkubatora. Warto zobaczyć obiekt.  

Chciałbym poinformować, że planujemy do końca roku dwie sesje i to jest 9 oraz 30 grudzień. 

Komisje ustalimy tak, żeby Państwu odpowiadało. To pozwoli nam w sposób właściwy 

zamknąć rok, uchwalić budżet i uchwały okołobudżetowe, które są niezbędne.  

 

Ad. pkt 26 

        Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 


