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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  30 grudnia  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 

Pan Marek Kuffel               - Zastępca Burmistrz Miasta 

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 zmian w proponowanym porządku sesji. 

3.2 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 od 2 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. 

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

– druk sesyjny nr 257. 

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 258. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 – druk sesyjny nr 243. 
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8.1. Odczytanie Uchwały nr 6/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022-2034. 

8.2. Dyskusja nad projektem uchwały. 

8.3. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok – druk sesyjny nr 

244a. 

9.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 

9.2. Odczytanie Uchwały nr 6/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 

2022 rok Miasta Chełmży. 

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

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

9.5. Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków. 

9.6. Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych wniosków. 

9.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk sesyjny. nr 

256. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy de 

minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. – druk sesyjny nr 252.  

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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

ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży – druk sesyjny nr 251. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości 

diet dla radnych – druk sesyjny nr 255. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Klub 

otwartych drzwi – Edycja II” z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, w ramach 
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projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” – druk sesyjny 

nr 254. 

14.1.  Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 -  druk sesyjny nr 253. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

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 

Otwarcia XXXII 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 14.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć panom radnym, że zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku  z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami, między innymi w 

budynkach użyteczności przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej obowiązują 

obostrzenia do 31 stycznia. Należy zakrywać usta i nos maseczkami. Jest to rozporządzenie 

wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi. Mówi o tym art. 46b pkt 13.  Czy Panowie zechcą założyć maseczki? 

Radny Dawid Bocian 
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Nie. 

Radny Marcin Kałamarski 

Nie. W tym momencie przekracza Pan swoje kompetencje jako przewodniczącego rady. 

Wystosowaliśmy pismo w tej sprawie i prosimy, żeby Pan się z nim zapoznał. 

Radny Janusz Kalinowski 

Otrzymałem ten dokument. Informuję Panów, że sprawę skieruję do określonych organów, 

kompetentnych w tej sprawie.  

Radny Marcin Kałamarski 

My również.  

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad : 

- projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXVI/197/21 z 

dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińska Przedmieście,   

- projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy.   

Uchwały dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Górnej. Plan 

robiony był na wniosek. Został on w całości przyjęty i Wojewoda wniósł do niego pewne 

uwagi. Uznaliśmy, że uwagi rzeczywiście są słuszne ale są drobne. Okazało się, że mimo 

złożonych przez nas wyjaśnień Wojewoda postanowił złożyć skargę na uchwałę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sytuacja jest taka, że możemy powstałe wady 

usunąć  i prosić o umorzenie skargi albo upierać się i „boksować”. Chciałbym zaproponować 

przyjęcie dwóch uchwał na dzisiejszej sesji, czyli uchwałę o wygaśnięciu uchwały i przyjęcie 

stanowiska, w którym upoważnicie mnie do wyjaśnienia tej skargi do WSA. Zwrócę się o 

umorzenie skargi. Oczywiście uchybienia usuniemy i całą procedurę planistyczną powtórzymy.      

 

Ad. pkt 3.1. 

        Głosowanie nad przyjęciem zmian w proponowanym porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. Wszyscy radni 

głosowali za. Wprowadzone projekty uchwał zostaną omówione w punkcie 16 i 17. 
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Ad. pkt 3.2.  

         Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z wprowadzonymi 

zmianami. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu - za 12, przeciw 

2. 

 

Ad. pkt 5 

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 2 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 

2021 r. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 2. Proszę o przybliżenie tematu. 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 11. Na kiedy przewidziano zakończenie inwestycji na ulicy Frelichowskiego ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 2 

Działka była użytkowana przez prywatnego właściciela. Jest to efekt bałaganu geodezyjnego. 

Porządkując sobie ogrodzenie, zwrócił się do nas z wnioskiem o sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym. Jest to usankcjonowanie tego co jest w terenie. Ta działka jest wydzielona i 

nawet nie było konieczności podziału.  

Ad. pkt 11 

Realizacja zadania to koniec czerwca 2022r. Zakładam, że tak będzie. 

 

Ad. pkt 6 

         Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2021 rok  
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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. 

 

Ad. pkt 6.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/242/21 

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  

 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

 

Ad. pkt 7.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/243/21 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034  

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1.  

         Odczytanie Uchwały nr 6/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 6/WPF/2021 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie WPF na lata 2022-2034, która to stanowi załącznik 

do protokołu.   

 

Ad. pkt 8.2.  

       Dyskusja nad projektem uchwały. 

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania, budżetu i finansów 

Przedstawił stanowisko komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 
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Ad. pkt 8.3.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/244/21 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 

2022-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok  

 

Ad. pkt 9.1. 

         Przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił główne założenia projektu 

budżetu miasta Chełmży na rok 2022. 

 

Ad. pkt 9.2.  

       Odczytanie Uchwały nr 6/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok Miasta Chełmży. 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 6/P/2021 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2021 
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roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Chełmży, 

która to stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. pkt 9.3.  

        Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji  w sprawie projektu budżetu miasta na 2022 rok. Stanowisko komisji rady 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.4.  

        Stanowisko Burmistrza Miasta dot. opinii i wniosków komisji stałych. 

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

budżetu w przedstawionej formie. 

 

Ad. pkt 9.5.  

        Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

 

Radny Dawid Bocian 

Dział 754 dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży  w kwocie 

27,5 tys zł. Myślę, że po podniesieniu mandatów Policję będzie stać na zakup takiego 

radiowozu. Wnioskuję, żeby wycofać się z tego zadania. 

Radny Franciszek Kuczka 

Dochody z mandatów są dochodami państwa  a nie Policji.  

Radny Dawid Bocian 

Mimo wszystko podtrzymuję wniosek o wycofaniu dofinansowania. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Proszę o przybliżenie tematu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, czyli „Domowe 

Przedszkole” znajdujące się na osiedlu 3 Maja w Chełmży oraz „Angelove Przedszkole” przy 

ulicy Chełmińskie Przedmieście 19 w Chełmży. Kwota dotacji to 85.410,00 oraz 199.290,00.    

Radny Jakub Ingram 

W budżecie na 2022 rok cieszy budowa dróg na osiedlu pensjonatowym. Od 2014 roku będzie 

to już czwarte osiedle, na którym udało się wybudować nawierzchnię z chodnikami. Słyszymy 

o perspektywie piątego osiedla przy ulicy Górnej.  To duży plus. Poprawa komfortu życia i 
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funkcjonowania mieszkańców naszego miasta. A to jest bardzo istotne. Fajna inwestycja, dosyć 

droga ale w większości mamy ją dofinansowaną.  

Kolejna inwestycja „budowa windy przy budynku urzędu”. Wielokrotnie na dyżurach radnych 

zwłaszcza starsi mieszkańcy zgłaszali potrzebę wybudowania windy. Będziemy mogli pokazać 

jakie mamy podejście do osób niepełnosprawnych. Mamy starzejące się społeczeństwo, które  

w bezpieczny sposób będzie mogło się dostać do urzędu.  

Pan Burmistrz przedstawił propozycję wybudowania parkingu na ulicy Polnej. Oby nam się 

udało go wybudować. W mieście jest problem z miejscami parkingowymi. A taki parking na 

obrzeżach miasta  w dużym stopniu ułatwi funkcjonowanie w obrębie centrum miasta. Budowa 

parkingu będzie dużym plusem jeżeli chodzi o komunikację, poruszanie się i parkowanie na 

terenie miasta. Mam nadzieję, że uda się tę inwestycję zrealizować.  

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży. Mamy na to 

przeznaczoną kwotę 27.500,00. Przychylam się do wniosku kolegi Dawida Bociana. Wnoszę o 

przesunięcie tej kwoty do działu 700 „gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70007 

„gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”  § 4270 „zakup usług remontowych”.  

Zakup samochodu dla Policji tak naprawdę powinno to być zadanie państwa  a nie samorządów. 

My mamy dosyć dużo problemów, potrzeb, gdzie moglibyśmy te środki w sposób bardziej 

efektywny wykorzystać. Dlatego proponuje zasilenie działu 700. Na 2022 rok na zakup usług 

remontowych mamy zaplanowane  200 tys.  zł, gdzie na 2021 rok była to kwota 300 tys. zł.  

Najprawdopodobniej nam zabraknie i będziemy potrzebowali dodatkowych pieniędzy. Zasadne 

będzie przesunięcie 27 500,00 z zakupu radiowozu na usługi remontowe.       

 

Ad. pkt 9.6.  

       Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych 

wniosków 

Pan Jerzy Czerwiński 

Są to dwa przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta. Jedno na 3 Maja a drugie 

na Chełmińskim Przedmieściu. Ilość dzieci to 30 i 35. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 

gmina ma obowiązek od 70% średniego koszt, który przeznaczamy w przedszkolach 

publicznych, przeznaczać na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. 

Jeżeli dziecko jest spoza miasta Chełmży to płaci gmina, w której dziecko mieszka. My 

ponosimy takie opłaty do przedszkoli, które są poza Chełmżą.  

Jedno z  tych przedszkoli dopiero zaczęło działać i kwota zaplanowana  jest na pół roku. 



11 

 

Nie byliście Państwo na posiedzeniu komisji a my bardzo długo dyskutowaliśmy na temat 

radiowozu. Absolutnie się zgadzam, że to jest zadanie budżetu państwa i co do tego nie ma 

dyskusji. Natomiast stało się to stylem i metodą postepowania. W ubiegłym roku radiowóz 

kupiły dwie inne gminy. Jest jeszcze jedna rzecz. Mamy wiele imprez i wtedy staję się petentem 

Policji. Proszę o zwiększenie sił, bo na przykład jest triathlon, są Dni Chełmży. Ma miejsce 

wzajemne wykorzystywanie relacji. Stąd ta propozycja. Był taki czas, że co roku dokładaliśmy 

Policji 10 tys  zł. Miała miejsce przerwa. W tym roku radiowóz mają sfinansować trzy gminy. 

Jeżeli nie dołożymy to oni tego samochodu nie dostaną. Czasem wychodzimy poza to co 

wynika tylko z ustawy.  

Dziękuję Panu Ingramowi za ocenę budżetu. Taka jest idea, żeby naszym mieszkańcom lepiej 

się żyło.    

  

Ad. pkt 9.7.  

        Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej 

Radny Janusz Kalinowski 

Mam pytanie do Panów radnych. Czy wniosek dotyczący wycofania  z budżetu kwoty 27.500 

zł na dofinansowanie zakupu radiowozu  jest wnioskiem formalnym ? 

Radny Dawid Bocian 

Tak. 

Radny Janusz Kalinowski 

W takim razie przegłosujemy najpierw wniosek formalny. 

Kto z Państwa radnych jest za tym, aby przychylić się do wniosku radnego Bociana, 

wspomaganego przez radnego Ingrama i wykreślić z projektu budżetu dofinansowanie zakupu 

radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży ?   

„Za” głosowało 5 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 12, wstrz 2. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, 

Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 
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Wstrzymali się od głosu : Dawid Bocian, Marcin Kałamarski. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 

Uchwała nr  XXXII/245/21 

w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

 

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 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/246/21 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 

ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11.  

         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 11.1.  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz 

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/247/21 

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

podatku od nieruchomości 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

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

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

 

Ad. pkt 12.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 
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„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/248/21 

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

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13.  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz 

wysokości diet dla radnych  

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Zgodnie z § 2 dieta radnego ulega obniżeniu za każdą nieobecność, na sesji rady o 25%, na 

posiedzeniu komisji również o 25%. Nie ma to zastosowania do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Skąd taka decyzja ? Proszę o wyjaśnienie.  

Radny Janusz Kalinowski 

Zapis ten znajdował się już w poprzednich uchwałach rady dotyczących diet. Przewodniczący 

rady dużo częściej jest w urzędzie, chociażby dlatego, że do podpisania są różnego rodzaju 

pisma. Moja obecność jest  uzasadniona. Tylko  z tego powodu uwzględniono taki zapis w 

projekcie uchwały   

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym tylko dodać, że taki  zwyczaj obowiązuje od 1990 roku. Zawsze był i nikt tego nie 

kwestionował. Przed 1990 rokiem wypłacano diety po każdym posiedzeniu. Kto nie był obecny 

to takiej diety nie otrzymał.  

 

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 14 radnych –  za 10, wstrz. 3, przeciw 1. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Anna Jakubowska, Marek Jopp, Franciszek 

Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przeciw głosował: Dawid Bocian.  

Wstrzymali się od głosu : Jakub Ingram, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski.  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/249/21 

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

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14.  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

pt. „Klub otwartych drzwi – Edycja II” z Europejskiego  Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

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

Społecznego Ziemi Gotyku” 

 

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 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 
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Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/250/21 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Klub otwartych drzwi – Edycja 

II” z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

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

projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 

 

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 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/251/21 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2022 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 16 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 

Chełmży nr XXVI/197/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego , dla terenu położonego przy ul. Chełmińska 

Przedmieście 

 

Ad. pkt 16.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

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

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/252/21 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXVI/197/21 z dnia 29 kwietnia 

2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , dla 

terenu położonego przy ul. Chełmińska Przedmieście 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 17  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy  

 

Ad. pkt 17.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

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

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXII/253/21 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Bydgoszczy 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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. 

Radna  Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Czy przy okazji planowanego remontu ulicy Frelichowskiego, planowane są dodatkowe 

miejsca parkingowe ? 

2/ Pan Burmistrz wspomniał o fotowoltaice. Czy na dzień dzisiejszy jest zagrożenie 

zrealizowania projektu ? 

Radny Marek Jopp 

Chciałbym zapytać Pana Burmistrza o awarię wodociągową, która pozbawiła mieszkańców 

wody w poświąteczny poniedziałek. Czym to było spowodowane ? Czy możemy się 

spodziewać, że częściej będą następowały takie awarie ? Czy być może była to wina pogody ?  

  

Ad. pkt 21 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Są te same zatoki, które były wykonane. Dodatkowo przybywa miejsc parkingowych, 

których wcześniej nie było. Projekt był konsultowany z prezesem spółdzielni mieszkaniowej. 

Maksymalnie ile można było tych miejsc wykorzystać, tyle wykorzystaliśmy.  

2/ Fotowoltaika. Nie wiem czy jest zagrożenie. Projekt miał być wykonany 15 października  a 

dziś mamy 30 grudnia i wykonano 30-40 instalacji, a odebranych jest tylko 14. Spotykamy się 

z przedstawicielami firmy częściej niż raz w tygodniu. Mamy pisma, w których straszymy 

rozwiązaniem umowy. Im tego nie mówię ale nic nie da zerwanie umowy. Oni poniosą karę ale 

my nie zdążymy wykonać zadania do 31 marca 2022r. Ustawa o energii odnawialnej mówi, że  

z dniem 31 marca  posiadacze tego typu instalacji tracą status konsumenta. Rozliczenie będzie 

odbywało się w innym systemie. Nie chcę oceniać czy mniej, czy bardziej korzystnym. 

Powszechnie jest uznawane za mniej korzystne. Była zapowiedź ministerstwa finansów, że 

zostanie wniesiona poprawka ponieważ w Polsce realizowane są bardzo duże projekty w 

ramach osi priorytetowych w Urzędach Marszałkowskich z dofinansowania z Unii 

Europejskiej, takie po 15 mln zł i więcej.  Nasz projekt jest malutki. Te duże projekty też są 

zagrożone. W momencie,  gdy dużo ludzi odstąpi od tych umów, to Marszałek zerwie umowę 

i zaczną się schody. Ministerstwo zapowiadało, że te projekty parasolowe duże, będą miały 

przedłużony termin. Nasz projekt należy do tej samej kategorii. Z tego co wiem lobby 

samorządowe działa. Jesteśmy po bardzo ważnych rozmowach. Mamy deklarację, że zdążymy. 

Teoretycznie jest to możliwe. Tylko nadal nie ma tyle ekip montażowych jak byśmy 

oczekiwali. A po drugie nikt nie jest w stanie przewidzieć pogody. A to są roboty na dachach. 

Jesteśmy pełni obaw co się może wydarzyć. Rozważaliśmy zerwanie jednostronne umowy ale 

my niestety musimy iść procedurą przetargową. I właściwie nie ma szans, żeby do marca 

wybrać wykonawcę. Nie zdążymy. Często tak się dzieje, że w przetargu coś się dzieje, że firmy 

protestują i jeśli tak  by się stało w tym przypadku, to wtedy nie podpiszemy umowy. W 

zasadzie jesteśmy skazani na to, żeby robić wszystko co możliwe i to robimy. Fotowoltaika jest 

numerem jeden. Na razie jeszcze nie unikają z nami kontaktu. Mamy dylemat czy płacić, czy 

nie. Ktoś powie, żeby nie płacić. To wówczas wykonawca powie, że nie ma pieniędzy na 

falowniki. Nie jest to prosta rzecz. Uważam to zadanie za zagrożone. Natomiast zrobimy 

wszystko, żeby się udało. Wciąż mam nadzieję, że pogoda będzie dobra i to ich przymusi, bo 

kary są duże. Za to zadanie jest 1200 zł dziennie kary. Wciąż po cichu liczę na zmianę terminu 

dla projektów parasolowych. Praktycznie rozważamy wszystko co możliwe. Był to czas kiedy 

zainteresowanie fotowoltaiką było ogromne. Firmy odsuwają samorządy, bo u inwestora 

prywatnego jest krótka piłka, albo ”robisz, albo biorę inną firmę”. A my wciąż negocjujemy, 
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mówimy o karach. Kary będą ale one nas nie satysfakcjonują. Będziemy mieli satysfakcję jak 

instalacje pojawią się na dachu. Szansa wciąż jest.  

3/ Awaria wodociągowa. Jak są niskie temperatury, następują ruchy ziemi i instalacja pęka. 

Czasem to działa jakby ktoś rurę uciął nożem. To jedyna przyczyna. Ta awaria akurat była na 

kolektorze głównym i spowodowała , że wyłączenie wody dotyczyło całego miasta. Zresztą jak 

Państwo zauważyliście zaistniała sytuacja, że nie naprawiliśmy a włączyliśmy wodę 

wieczorem. W nocy dalej było robione. A rano już normalnie była woda. Wodociągi robiły 

wszystko, żeby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.    

 

Ad. pkt 22 

         Oświadczenia. 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23 

         Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Z racji tego, że jest to ostatnia sesja w roku chciałbym Państwu, naszym mieszkańcom życzyć, 

żeby to był rok zdecydowanie lepszy niż ten, który odchodzi. Żeby to był rok spełnienia marzeń, 

planów i tego co sobie zakładamy. Żeby to był rok, w którym skończy się pandemia. I do tego 

życzę szampańskiej zabawy.  Składamy sobie tyle gorących i szczerych życzeń na Gwiazdkę, 

że one jak się zmaterializują w nowym roku, to nam się uda. Tego życzę Państwu i naszym 

mieszkańcom. 

 

Ad. pkt 24  

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 


