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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXI/21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  9 grudnia  2021 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 

rok – druk sesyjny nr 249. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 - druk sesyjny nr 250. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk sesyjny nr 242a. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi– druk sesyjny nr 248. 

     9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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       10. Interpelacje. 

11.  Odpowiedzi na interpelacje. 

12.  Wnioski i zapytania. 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14.  Oświadczenia. 

15.  Komunikaty. 

16.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXI 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 15.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kalinowski poprosił wszystkich obecnych na sali  

o założenie maseczek. W związku z tym, że radni Marcin Kałamarski oraz Dawid Bocian nie 

zastosowali się do prośby przewodniczącego obrad, zostali poproszeni o opuszczenie sali. 

Chcąc umożliwić radnym swobodne opuszczenie sali przewodniczący obrad zarządził 5 

minutową przerwę.  

Obrady wznowiono w 13 osobowym składzie. 

 

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.  
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Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 5. Proszę o przybliżenie punktu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Do Polskiego Ładu złożyliśmy trzy wnioski w następującej kolejności :  jako pierwsze budowa 

dróg na osiedlu „Górna” na lewo, zadanie drugie  kanalizacja na ulicy Mickiewicza, Bł. Juty 

oraz Chełmińskiej i trzecie zadanie budowa dróg na osiedlu  Pensjonatowym. Otrzymaliśmy 

jedno zadanie – trzecie. Nie uwzględniono podanej przez nas kolejności. Jest to zadanie 

najwyższe co do kwoty. Otrzymaliśmy promesę na kwotę 11,3 mln zł. I mamy dosłownie pół 

roku, żeby opracować dokumentację, uzyskać pozwolenie i ogłosić przetarg.  Jeżeli w tym 

czasie zdążymy to zrobić, to mamy szansę na dofinansowanie tej inwestycji. Nie jest to wcale  

dobry czas. Może potrzebne być pozwolenie wodne. W wyniku przetargu ofertę złożyły 3 

firmy. Kwoty to 200 tys zł,190 tys zł i 81 tys  zł. i od razu nie zwlekając podpisaliśmy umowę  

na realizację zadania z firmą, która podała najmniejszą kwotę. Zakres zadania to  budowa dróg 

na osiedlu  Pensjonatowym. 

 

Ad. pkt 6 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego 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. 
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Ad. pkt 6.1 

      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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXI/238/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034  

Ad. pkt 7.1.  

      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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXI/239/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2021-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8  

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska  

Czy nadal będą prowadzone kontrole w tym zakresie ? I czy jest jakiś pomysł w jaki sposób 

prowadzić kontrole, żeby było 100 % zameldowanych osób ? Jak uzyskać te 100% ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Trudno mówić o pomyśle. Nikt  z nas nie ma delegacji, żeby wejść do domu i policzyć ile osób 

tam mieszka. Zresztą kiedy policzyć, w nocy, w dzień ? Nie ma takiej możliwości. Straż 

Miejska przypomina mieszkańcom o konieczności weryfikacji deklaracji śmieciowych. To jest 

jedyne wyjście. Czasem to działa na psychikę. Efekty takiej kontroli są widoczne. Niestety nie 

powiedziałem o jednej rzeczy. Przy tej śmiertelności  jaką mamy przy covidzie, w sposób 

znaczący liczba osób maleje. Mieszkańcy Chełmży będący na studiach i mieszkający w 

akademikach, na stancjach, przyjeżdżają do domu w piątki a ostatnio nie rzadko już w czwartki. 

Proszę mnie przekonać, że w weekend produkuje się mniej śmieci, niż od poniedziałku do 

środy. Nie będziemy mieli wpływu na to, bo oni wnoszą opłatę śmieciową tam gdzie się uczą i 

mieszkają.  Pani mówiła o zameldowaniu. Niestety sama ewidencja nie może być podstawą 

egzekwowania opłaty.   Podstawą jest faktyczny stan zamieszkiwania. Nie ma pomysłu jak to 

sprawdzić.  

 

Ad. pkt 8.1.  

       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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXI/240/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

     

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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXI/241/21 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt   10  

        Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt   11 

      Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 12 

       Wnioski i zapytania 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Proszę o uzupełnienie torebek na psie odchody, w szczególności Rynku i ulicy Sikorskiego.  

Mieszkańcy zgłaszają, że już od dłuższego czasu brakuje tych pakietów. 

2/ Proszę o utwardzenie dróg gruntowych, nawiezienie tłucznia lub innego kruszywa. Porobiły 

się dziury, zwłaszcza na ulicy Wczasowej. Chociaż przypuszczam, że na innych osiedlach 

również jest ten problem.  

3/ Czy mamy jakąś wiedzę odnośnie połączeń kolejowych Chełmża-Grudziądz ? Pojawił się 

komunikat, że te połączenia są wstrzymane aż do odwołania. Czy znamy szczegóły i termin jak 

długo ich nie będzie ? 

 

Ad. pkt 13 

         Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/Na temat pakietów na psie odchody nie dyskutuję. Jeśli ich nie ma to muszą zostać 

uzupełnione.  

2/ To nie jest takie proste. Na osiedlu Pensjonatowym jest gwarancja i odnosimy się 

bezpośrednio do firmy, która to robiła. Po drugie niestety drogi gruntowe mają to do siebie, że 

o tej porze roku tak to wygląda. Nic nie jest od razu. To są ogromne koszty, więc ja tu deklaracji 

nie składam.  

Na obu osiedlach, a więc tam gdzie są drogi gruntowe mamy taką sytuację, że Melbud, który 

wykonywał kanalizację ma również gwarancję na równanie dróg. Jeśli tylko warunki pozwolą 

to od razu to uzupełnimy. Jesteśmy świadomi, że tego problemu nie rozwiążemy dopóki nie 

zrobimy tego co na osiedlu Maja, na osiedlu pisarskim, czy też osiedlu przy Wyszyńskiego.  
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Czuwamy i pilnujemy. Melbud już jest po rozmowach. Mają wejść w każdej chwili. Tu nie ma 

cudownej recepty. 

3/ To dobre pytanie. Chodzi o połączenie Toruń – Grudziądz. Temat pojawia się na facebooku. 

Nie mam  wiedzy, która jest potwierdzona na piśmie. Jutro jadę na spotkanie, gdzie razem z 

Panem Starostą wystąpimy do Urzędu  Marszałkowskiego. Jestem po rozmowach z osobami 

odpowiedzialnymi w Urzędzie Marszałkowskim, między innymi z dyrektorem departamentu 

drogownictwa zastępującym dyrektora od spraw PKP. Dla mnie byłoby dziwne, gdyby 

zamknięto odcinek kolejowy między Chełmżą a Grudziądzem, którego modernizacja 

kosztowała 116 mln zł i była wykonana 3-4  lata temu.   

Drugą częścią tego remontu jest przebudowa i modernizacja odcinka Toruń – Chełmża. Czyli 

to co się dzieje w tej chwili a kwota jest podobna lub nawet większa. Informacje, o których 

teraz mówimy chyba są nieco przekłamane. To znaczy rozpoczęły się rozmowy z Arrivą, z 

jedynym przewoźnikiem, który jeździł na tej trasie, co do nowej umowy na przewozy. My tego 

nie prowadzimy ale Urząd Marszałkowski. Z jakichś powodów Arriva odpadła jako partner do 

dalszych usług. I nowy partner, który miał wejść w to miejsce jeszcze nie dysponuje właściwym 

taborem. Dzisiaj odcinek Grudziądz – Toruń funkcjonuje tak, że trasę Grudziądz – Chełmża  

pokonuje się pociągiem  a trasę   Chełmża – Toruń autobusem. I robi to Arriva. Na czas 

modernizacji tej linii chciano już zrezygnować z odcinka kolejowego Grudziądz – Chełmża, 

czyli poruszać się autobusami na całej trasie. Okazało się jednak, że po kilku dniach wróciła 

Arriva do stołu i do rozmów. Dziś jest najprawdopodobnym przewoźnikiem. Koncepcja 

autobusów od Grudziądza do Chełmży jest nieaktualna. Normalnie będzie jeździł pociąg.  Mam 

ustną deklarację i ona jest według mnie logiczna, że po modernizacji sieci, będzie ona 

normalnie funkcjonowała. Nie odnoszę się  do rozkładu, bo to jest zupełnie inna sprawa. Jutro 

specjalnie z Wójtem Gminy Chełmża i Panem Starostą spotykamy się w tej sprawie.   

Wystąpimy oficjalnym pismem do Marszałka i będziemy chcieli potwierdzenia tego o czym 

mówię. Innym tematem był odcinek Chełmża-Bydgoszcz. Odcinek dyskusyjny. Chociaż on jest 

dyskusyjny do Unisławia, bo od Unisławia pociągiem jeździ już dużo osób. Wziąłem udział w 

spotkaniu społecznym w Unisławiu, z dyrektorem departamentu, który zajmuje się 

kolejnictwem,  z Panią wiceprzewodniczącą Sejmiku i członkami zarządu. Była już decyzja o 

zawieszeniu tej sieci. Kiedy przedstawialiśmy nasze potrzeby to  publicznie nam oświadczono, 

że w najbliższych latach nie ma przymiarek do likwidacji tego odcinka.   Złożono jednoznaczną 

deklarację. 

Staram się w takich sytuacjach brać udział bardzo aktywnie. Ten temat, który został poruszony 

dzisiaj jest  wywołany czasowymi rozwiązaniami, które  nie likwidowały całkowicie 
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komunikacji kolejowej ale miały zastąpić pociąg z Grudziądza do Chełmży. Dzisiaj wraca 

Arriva. Pociąg ma jeździć normalnie. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego muszę pilnować tego 

tematu. Stąd jutrzejsze spotkanie.      

 

Ad. pkt 14  

         Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 15   

        Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak się składa, że jest to ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia. Chciałbym Państwu 

i naszym mieszkańcom złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Święta zawsze są chwilą 

refleksji, chwilą kiedy człowiek zbliża się do drugiego człowieka i nawet w trudnej sytuacji, w 

której żyjemy właściwie od dwóch lat, w Święta Bożego Narodzenia to powinno się nam udać.  

A więc bądźmy weseli tak jak to wypada w święta, bądźmy refleksyjni ale bądźmy razem. I 

bądźmy życzliwi dla siebie. Życzę spełnienia marzeń. Jeszcze raz spotkamy się przed końcem 

roku.   Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia, bo tego w tych 

czasach   najbardziej potrzeba. 

Radny Janusz Kalinowski 

Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha, rodzinnych świąt i spełnienia marzeń.   

 

Ad. pkt 16 

       Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

 


