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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIII/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  10 marca  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,20. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

__________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta oraz przedstawiciel MF Studio. 

 

Proponowany porządek sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 21 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

– druk sesyjny nr 268. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 – druk sesyjny nr 269. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2022 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – druk ses. nr 262. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2022-2024 – druk sesyjny nr 261. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowanego 

ze środków Funduszu Solidarnościowego – druk sesyjny nr 263. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” 

edycja 2022 – druk sesyjny nr 264. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w trybie bezprzetargowym na rzecz 

Skarbu Państwa – Starosty Toruńskiego w formie darowizny, zabudowanej nieruchomości 

gruntowej – druk sesyjny nr 265. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach – druk sesyjny nr 267. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Miejskiej Chełmży na rok 2022 – druk sesyjny nr 266. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2021 rok 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty. 

22. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   
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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. 

 

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.  

 

Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 21 grudnia 2021 r. do 28 lutego 

2022 r. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 14. Proszę o dodatkowe wyjaśnienia. Czy wywołanie tej sprzedaży jest inicjatywą 

pracowników urzędu ? Czy było zainteresowanie tym lokalem ?  

Radny Jakub Ingram 

Pkt 51. Czy to była jedyna  oferta na tę usługę ? Jak dużo takich czynności w tym zakresie jest 

wykonywanych ? Wydaje mi się, że to jest bardzo duża kwota jak za takie zadanie. Jak dużo 

takich interwencji jest podejmowanych ? 
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Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 40. Czy takie cele i zadania zostały już przygotowane ? Czy jest możliwość zapoznania się 

z nimi ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 14 

Lokal użytkowy. To brzmi dumnie. To jest piwnica w budynku znajdującym się u zbiegu ulic 

Tumskiej-Rynek. Zastosowaliśmy taką nazwę dlatego, bo chcąc to sprzedać musimy najpierw 

go wyodrębnić. To kończy temat wspólnoty. Podobną sytuację mamy na ulicy Rynek 

Garncarski 3. Tam też mamy kawałek piwnicy.  

Dużo wcześniej ktoś pytał o to. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć kto to był i na co to chciał 

przeznaczyć. To jest klasyczna piwnica a nie lokal użytkowy. I tak została nazwana tylko 

dlatego, że chcemy ją wyodrębnić.  Taka jest procedura.    

W tej chwili to nasza inicjatywa. Porządkujemy temat.  

Ad. pkt 40 

Oczywiście, że można do tego zajrzeć. Są to cele i zadania nie globalnie urzędu ale kontroli 

zarządczych, które są robione, co będzie przedmiotem nie tyle samego badania , ale jakie cele 

chcemy osiągnąć w wyniku przeprowadzonej kontroli. Jest to zawarte w moim zarządzeniu. 

Ad. pkt 51 

Nie było ofert. Jest to nasza miejska sieć kanalizacyjna, na której mogą pracować tylko nasze 

wodociągi. Oni wykonują zadania, które są przypisane i opłacane w ramach stawki, jaką 

płacimy za wodę. Wszędzie zarządcy drogi, a  tutaj mamy drogi wojewódzkie, płacą określoną 

kwotę do wodociągów za odprowadzanie wody deszczowej, tam gdzie ta sieć deszczowa jest. 

Zarząd dróg powiatowych odprowadza określone ilości ale lwia część jest nasza. I oni po prostu 

za odprowadzanie tych wód deszczowych do sieci deszczowej i tam gdzie mieszamy ścieki 

deszczowe, czyli cała część eksploatacji , czyszczenia, przepychania, konserwowania itd. to 

jest to co robią wodociągi a miasto musi płacić za te deszczówki oraz wspiera cenę wody.  

Nie wiem czy ta kwota wystarczy. W poprzednich latach była o wiele wyższa. Zależy to od 

opadów i sytuacji ogólnej. Odprowadzamy rocznie na przykład 500 000 m3 ścieków ale 

płaconych jest tylko 400 000 m3.  Te 100 000 m3 ścieków dostaje się do kanalizacji  sanitarnej 

ale to są ścieki deszczowe, bo na części miasta nie ma rozdziału sanitarnych i deszczowych. Są 

to różnice, które staramy się pokryć. Oczywiście częściowo znajduje się to w taryfie. Nie da się 

inaczej.  
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Ad. pkt 6  

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2022 rok  

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i 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 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, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/254/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2022-2034 

 

Ad. pkt 7.1.  

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/255/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2022-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania 

do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1.  

         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, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/256/22 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2022 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2022-2024  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Chciałabym zapytać o darmową pomoc prawną. Porady prawne darmowe były realizowane na 

Tumskiej 12. Czy to nadal funkcjonuje ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Była to nasza gminna inicjatywa. Mieliśmy oferty od konkretnych kancelarii przy niewielkiej 

opłacie. Dzisiaj tego nie ma, bo nie ma takich ofert. Darmowa pomoc prawna stała się od 5-6 

lat obowiązkiem ustawowym powiatu. I taki darmowy prawnik dla osób korzystających z 

MOPS, osób bezrobotnych przyjmuje cały czas na terenie miasta a dokładnie w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Od ubiegłego roku składanie wniosków na świadczenie 500+ i Dobry Start odbywa się 

elektronicznie. W roku ubiegłym pomocy  osobom, które nie radzą sobie z elektroniką udzielali 

pracownicy MOPS. Teraz do lipca należy składać nowe wnioski. Czy ta pomoc  ze strony  

pracowników MOPS będzie nadal aktualna ? Może w formie dyżurów ? To na pewno jest 

bardzo potrzebne. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Temat jest trochę inny. Obecnie zbierającym wnioski i je realizującym jest ZUS. Nie robi już 

tego gmina. Nastąpiło zlikwidowanie stanowiska. Jeżeli ktoś poprosi o pomoc, to na pewno 

pracownik socjalny pomoże. Prawdopodobnie i w ZUS-ie będzie można poprosić o pomoc. Nie 

przewiduję dyżurów.  

 

Ad. pkt 9.1.  

        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, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 
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Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/257/22 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do 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, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/258/22 

w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” 

edycja 2022  

 

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 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/259/22 

w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w trybie bezprzetargowym 

na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Toruńskiego w formie darowizny, zabudowanej 

nieruchomości gruntowej  

 

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.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/260/22 

w sprawie przekazania w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa – Starosty 

Toruńskiego w formie darowizny, zabudowanej nieruchomości gruntowej  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Kto jest rolnikiem  według ustawy ? Czy są to osoby płacące KRUS ? Czy to jest ktoś kto 

uprawia na swoim polu warzywa i kwiaty ? Czy uchwała dotyczy również ogrodników ? 

Wszyscy na targowisku będą chcieli być rolnikami.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta sama ustawa, o której mówiłem wcześniej wprowadziła termin rolnik. Uprawnienie do 

handlu przysługuje rolnikom lub ich domownikom. Pojęcia te posiadają definicje legalne 

zgodnie z którymi, rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą 

w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy 

producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie 

gospodarstwa rolnego do zalesienia.  Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która 

ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
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zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w 

tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

Wiem, że ta definicja może jest nieczytelna ale jak my będziemy to stwierdzać później  w 

działalności to się dopiero okaże. Myślę, że samorząd potrafi. Boję się soboty, konfliktu i nie 

wpuszczania osób nie będących rolnikami. Nie rzadko mamy handlowców z różnych części 

świata. Mam nadzieję, że co do rolników to nie będziemy mieli wątpliwości.  

  

Ad. pkt 13.1.  

         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, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/261/22 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonych miejscach 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2022  

 

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. 
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„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz 

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIII/262/22 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Chełmży na rok 2022  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

        Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2021 rok 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań z pracy komisji stałych. 

 

Ad. pkt 16 

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 17 

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 18 

      Wnioski i zapytania 

Radny Jakub Ingram 

1/ Inwestycja na Osiedlu Pensjonatowym. Mieszkańcy dopytują kiedy będą rozpoczęte roboty? 

2/ Inwestycja na Osiedlu Frelichowskiego. Czy prace rozpoczęto ? Czy wszystko przebiega 

planowo ?  Czy są jakieś zagrożenia ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Mieszkańcy Osiedla Frelichowskiego i Wyszyńskiego sugerują, że po wykonaniu zatoczek 

parkingowych wzdłuż ulicy Frelichowskiego krawężniki są bardzo wysokie. Jeśli będzie 

konieczność  wjazdu dużego wozu strażackiego  lub karetki pogotowia będzie to niemożliwe. 

Przekazuję to zapytanie na ręce Pana Burmistrza.    
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Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Czy jest możliwość utwardzenia, wyrównania parkingu za CHOK-iem oraz wykonania 

oświetlenia ? Na tym parkingu jestem kilka razy w tygodniu. Widać, że CHOK żyje. Dużo zajęć 

jest  w nim prowadzonych. Mieszkańcy licznie przyjeżdżają do ośrodka kultury.  Dzieci 

przychodzą na basen. Na parkingu znajduje się bardzo dużo samochodów ale niestety 

dosłownie można sobie tam wybić zęby. Jest bardzo dużo dziur i na dodatek jest tam ciemno.  

2/ Chciałabym, żeby Pan Burmistrz wypowiedział się na temat sytuacji jaka panuje na świecie 

i napływu obywateli Ukrainy do naszego miasta. Czy mamy taką informację ilu obywateli 

Ukrainy jest w mieście ? Czy możemy przyjąć ich więcej ? Czy są jakieś potrzeby ?     

Radna Małgorzata Polikowska 

Dopytam, ile jest osób przybyłych z Ukrainy ? Jaka forma pomocy jest im potrzebna ? Gdzie 

mają się zgłosić osoby, które chciałyby pomóc ?  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Czy nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci uchodźców ? Czy w ogóle jest taka 

potrzeba ?  

Radny Dawid Bocian 

Chciałbym zapytać o oświetlenie w Szkole Podstawowej nr 2 i w przedszkolu. Czy to 

oświetlenie musi być nawet wtedy, gdy nie ma nikogo na boisku ? Składałem już wniosek w 

tej sprawie. Zdarzało się, że wracałem po 22,00 i to oświetlenie było włączone. A mieszkańców 

w tym miejscu nie widziałem. Czy tak musi być ? Czy można coś z tym zrobić ? 

 

Ad. pkt 19 

   Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Pensjonaty to temat wciąż otwarty. W Polskim Ładzie procedura  jest taka, że my mamy 

promesę na 11,3 mln zł.  I to jest tylko promesa. Mamy pół roku na wykonanie dokumentacji i 

przeprowadzenie  przetargu skutecznie. Jeśli by się okazał nieskuteczny to nie dostaniemy 

pieniędzy. Jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji. W mojej ocenie robimy to 

sprawnie. Mamy za sobą decyzję środowiskową. To jest niezwykle istotne. Gdyby się okazało, 

że jest potrzebny pełen raport oddziaływania na środowisko, to potrzeba by półtora roku. 

Wiemy, że nie. W tej chwili mamy wyrysowane drogi, poustalane sieci energetyczne, gazowe 

itd.  Wierzę, że do 15 kwietnia otrzymamy pozwolenie na budowę i ogłosimy przetarg. Będę 

na bieżąco informował o tym co  dzieje się dalej.  
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2/ Osiedle Frelichowskiego. Nie ma zakłóceń. Cały czas to robimy w konsultacji ze spółdzielnią 

mieszkaniową. Doszły dodatkowe roboty ale to na koszt spółdzielni.  

W sytuacji jaka jest, to kwestia terminu przestała   na mnie działać. Najpierw nie było ludzi do 

pracy i było różnie z terminami. Najlepszym przykładem jest fotowoltaika, którą wciąż robimy. 

Jak wybuchła wojna, to część  pracowników z tych firm wyjechała.  Dlatego wcale bym się nie 

zdziwił, gdyby było przesunięcie terminu w przypadku inwestycji na Frelichowskiego ale 

dokończymy, nie ma obawy.  

3/ Wysokość krawężników. Nie wypowiadam się w tym temacie. Przy projektowaniu tego typu 

urządzeń, projektant musi to uzgodnić ze wszystkim służbami i inwestorami. Straż Pożarna nie 

ma krawężnika, po którym by nie podjechała. Trochę gorzej z pogotowiem. Trochę nie wierzę, 

żeby tam był problem. Oczywiście zwrócę na to jeszcze uwagę. 

4/ Parking przy CHOK. To nie jest nasz teren. Korzystamy tylko z niego. Parking przynależy 

do starego kina.  Za zgodą właściciela przywoziliśmy żużel i równaliśmy.  Teraz jednak  nie 

złożę deklaracji.  

5/ Oświetlenie przy SP 2. Tam jest czujnik zmierzchowy. Boisko szkolne staramy się oświetlać 

ze względu na zajęcia  w OSiT-ie.  Pan zwracał również uwagę na otoczenie szkoły. Sprawdzę 

jak to wygląda.  

6/ Uchodźcy w Chełmży.  

Dzisiaj nic nie jest gotowe, bo nie ma ustawy. Wszystko co robimy to po omacku, łącznie ze 

szkołami. I przede wszystkim robimy z ogromnej inicjatywy naszych mieszkańców. Dwa dni 

po wybuchu wojny zaczęliśmy zbierać dary. W CHOK-u znaleźliśmy na to miejsce, od razu 

znalazły się chętne osoby, w tym również harcerze. Mamy przypadki, że niektóre osoby wzięły 

urlop. Był ogromny wysyp darów. Mamy czasem po kilka razy dziennie on-line spotkania z 

wojewodą  i centrum zarządzania kryzysowego. Określono listę co mamy zbierać. My 

podporządkowaliśmy się tej liście ale mieszkańcy trochę gorzej. Już mamy zapełnione darami 

piwnice w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszystkim zawiadują pracownicy CHOK-u. 

Określone dary takie jak środki sanitarne, żywność długoterminowa itd.  magazynujemy. Jedną 

partię już wywieźliśmy. Idzie to do magazynu powiatowego w Gronowie  a następnie do 

Bydgoszczy i Ukrainy. Część darów wstrzymałem, bo będziemy wydawać to naszym 

uchodźcom. Tego nie ukrywam.  Odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół. Mają polecenie, 

które wpisuje się w ustawę o nauce w szkołach podstawowych dla obcokrajowców. Każde 

dziecko ukraińskie , które przyjdzie do szkoły będzie brało udział w różnego rodzaju zajęciach 

integracyjnych typu muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne. Będzie to precyzyjnie określone 

w ustawie. Dziś się mówi, że w szkołach podstawowych będą tworzone dwie grupy klas 1-3 i 
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4-8. Będzie nauka języka. Mamy nawet deklaracje  emerytowanych nauczycieli języka 

polskiego, że chętnie pomogą. Pani Skarbnik wspomniała o środkach dotyczących covidu, to 

jest 40 tys. zł na szkoły i o opiece psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży szkolnej, która 

przeszła chorobę. W obecnej sytuacji skorzystamy z tych pieniędzy. Wszystkie organizacje 

pozarządowe, korzystające z naszych środków w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie na 

moją prośbę przedstawiły harmonogram swoich działań. Chodziło o to, żebyśmy wiedzieli 

kiedy odbywają się zajęcia i będzie można na te zajęcia przyprowadzić dziecko z Ukrainy.  

Wszyscy podeszli do tego bardzo chętnie, nikt nie odmówił. To już jest na naszej stronie 

internetowej. Mamy kontakt  z Ukraińcem, który mieszka na terenie Chełmży i przetłumaczy 

on wszystkie teksty znajdujące się na naszej stronie internetowej. Podaliśmy nr telefonu, który 

jest odbierany całą dobę. Na chwilę obecną dzwonią i pytają Polacy. W mieście mamy 50-55 

Ukraińców. To są dane na wczoraj. Uchodźcy mieszkają w prywatnych mieszkaniach. Na ogół 

odbywa się to tak, że ktoś tu pracuje i ściąga rodzinę i znajomych. Nawet ich przywozi. 

Wszystkim uchodźcom będzie nadawany pesel. Uzyskają prawo do jednorazowego zasiłku  w 

wysokości 300 zł. Prawdopodobnie będą mieli prawo do zasiłku 500+, był gdzieś zapis, że jeśli 

podejmą pracę. Jest miejsce zamieszkania i taka osoba może od razu iść do pracy. Przez okres 

2 miesięcy ci, u których mieszkają Ukraińcy będą otrzymywali 40 zł dziennie na osobę. W  

momencie wjechania do Polski  przez 15 dni  otrzymują status uchodźcy. Mają prawo do 

wszystkiego  tak samo jak my, w tym również do opieki lekarskiej. Jest to dopracowane z NFZ. 

Status uchodźcy  zostanie rozszerzony w  momencie wprowadzenia ustawy i ewidencji, którą 

będziemy prowadzić. Będzie do 18 miesięcy.  Mamy przygotowaną salę w Szkole Podstawowej 

nr 2   pod to, żeby postawić tam 60-70 łóżek z wyposażeniem. Jesteśmy w stanie to zrobić w 

ciągu 2 godzin. Jest to zgłoszone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Czekamy tylko za hasłem. Wtedy pojawi się temat wyżywienia. I to też będziemy musieli 

organizować. Nie chcę się porównywać z tym co jest w Przemyślu i Warszawie. Mamy takich 

co jadą przez Polskę. Przecież członkowie ich rodzin pracują w całej Europie. My jesteśmy 

gotowi ale nie chcę się porównywać z innymi gminami. Dzisiaj czytałem, że do jednej z gmin 

przez noc weszło 5 tysięcy uchodźców. I tych ludzi trzeba zagospodarować. Na granicy zostają 

w jakiś sposób podreperowani i odbywa się to tylko z inicjatywy ludzi, którzy przyjeżdżają tam 

ze swoimi produktami.  

Mam ustalone, że gdybyśmy zasiedlili 70 miejsc  to wyżywimy ich przez jakiś czas. A co 

potem, nie wiem. Nasi mieszkańcy dają dowód ogromnego  serca, oddania sprawie. Bardzo 

wiele rzeczy nie jest wcale z naszej urzędniczej inicjatywy, tylko  z inicjatywy mieszkańców. 

My tylko to ogarniamy.  
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Ad. pkt 20 

       Oświadczenia 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! 

W 2007 roku z inicjatywy pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Chełmży powstało Towarzystwo Przyjaciół Chełmży.  Do najważniejszych celów działalności 

Towarzystwa zaliczyć należy: 

- rozszerzania poczucia patriotyzmu wśród chełmżan, 

- kształtowanie tożsamości samorządowej wśród mieszkańców Chełmży, 

- kształtowanie wśród mieszkańców poczucia dumy z działalności samorządu na przestrzeni 

dziejów miasta oraz z osiągnięć sportowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych 

chełmżan. 

Te cele Towarzystwo realizowało w minionych 15 latach  poprzez: 

- szeroką działalność wydawniczą przybliżającą chełmżanom najważniejsze wydarzenia z 

historii miasta, 

- produkcję filmów dokumentalnych przypominających wybitne postacie z historii Chełmży, 

jej zabytki i Miejsca  Pamięci Miasta, 

- organizowanie spotkań popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, projekcji 

filmowych, seminariów, a także konkursów związanych z potrzebami mieszkańców, 

- współuczestnictwo w organizacji Dni Chełmży. 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado!  

Pragnę oświadczyć, że 15 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Chełmży należy uznać za 

bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania wizerunku miasta oraz związku uczuciowego 

chełmżan ze swoją małą ojczyzną.   

Siłą napędową każdej organizacji są jej członkowie. Wśród najbardziej aktywnych członków 

Towarzystwa Przyjaciół Chełmży wymienić należy: 

- Pana Piotra Bireckiego, 

- Pana Dariusza Łubkowskiego, 

- Panią Urszulę Meszyńską, 

- Pana Marcina Seroczyńskiego. 
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Ad. pkt 21  

        Komunikaty 

Radni nie zgłosili komunikatów.  

 

Ad. pkt 22 

         Zamknięcie sesji 

 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 


