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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIV/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  14 kwietnia  2022 roku  

w godzinach od 12,15 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  1 marca  do 5 kwietnia 2022 r. 

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

– druk sesyjny nr 278a. 

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 279a. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na prace konserwatorskie związane  z elewacją kościoła 

filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży, a także murem okalającym działkę , na której stoi  ta 

świątynia – druk sesyjny  nr 272. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie realizacji zadania 
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pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr  2013C Bielczyny-Chełmża w KM 4+940-5 140 

polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu  pieszych w obszarze  oddziaływania przejść dla 

pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia” – druk 

sesyjny  nr 273. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie realizacji zadania 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr  2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża  w KM 0+801 – 

1+001  polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu  pieszych w obszarze  oddziaływania 

przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego  w m. Chełmża poprzez budowę przejścia” – druk 

sesyjny nr 274. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadania pn.  „Poprawa  bezpieczeństwa na drodze  

wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia  dla pieszych i rozbudowę chodnika w 

obrębie  skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży” – druk sesyjny nr 275. 

11.1 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 

mieście Chełmży w 2022 roku – druk sesyjny nr 270. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również 

trybu ich pobierania – druk sesyjny nr 277. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Interpelacje. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Oświadczenia. 

19. Komunikaty. 

20. Zamknięcie sesji.  
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Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXIV 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. 

 

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, który przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od  1 marca  do 5 kwietnia 2022 r. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 18 

Pan Mateusz Maciejewski podpisał zlecenie na wykonanie klimatyzacji  w sali CHOK. Jaki 

jest zakres zadania ? 
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Pkt 20 

W którym miejscu zostanie umieszczona tablica pamiątkowa ? 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 27 

Pan Burmistrz uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego  w sprawie woli współpracy na 

rzecz powstania szlaku Kopernikowskiego w województwie kujawsko-pomorskim.  Na czym 

będzie polegał szlak ?  

Pkt 23 i 24 

Punkty dotyczą usunięcia dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta. Jest to kwota prawie 20 

tys.  zł. Musimy zapłacić jako miasto około 20 tys  zł firmom, które sprzątają coś co ludzie 

wyrzucają w nieodpowiednie miejsca. W tym momencie musimy tę kwotę przeznaczyć na coś 

co nie powinno  mieć miejsca. A moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć  np. na plac  zabaw lub 

dla któregokolwiek  stowarzyszenia, żeby te pieniądze zostały wykorzystane w sposób 

efektywny. Wszyscy mieszkańcy, którzy nas słuchają, powinni mieć zobrazowanie tego jaką 

kwotę tak naprawdę wyrzucamy w błoto, żeby  doprowadzić  nasze miasto do punktu zero, 

gdzie będzie czysto. Tym bardziej, że na terenie miasta jest punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Ponadto regularnie  zbierane są większe odpady z terenu miasta. Dlatego też 

takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Pkt 8 

Ilu obywatelom Ukrainy nadano numer pesel ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 8 

Nadaliśmy 140 peseli, z czego 94 dla osób, które przebywają w Chełmży. W niektórych 

miastach za nadaniem numeru pesel czeka się kilka tygodni. U nas można to załatwić od razu. 

Ad. pkt 18 

Nie byłoby pytania radnej, gdyby dopisano jedną rzecz. Pan Maciejewski ma opracować 

dokumentację na budowę klimatyzacji w sali CHOK-u.  W trakcie remontu wyprowadzono 

przewody. Mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków z Lokalnej Grupy Działania  z 

nadwyżek, które zostały. Chcielibyśmy to zadanie dokończyć. Jest to pierwszy etap – 

przygotowanie dokumentacji.      

Ad. pkt 20 

Wszędzie, gdzie wykonujemy inwestycje ze środków zewnętrznych jesteśmy zobowiązani do 

znakowania. Jak robimy fotowoltaikę, to nie da się zrobić tabliczki na każdym domu i wtedy 
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taka tabliczka umieszczona jest w urzędzie. W przypadku  sali sportowej jest to informacja o 

otrzymanych środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    ( 1 

mln zł ) i z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (1,6 mln zł). Najprawdopodobniej 

tabliczkę umieścimy wewnątrz szkoły.   

Ad. pkt 23 

Są to dwa dzikie wysypiska. Raz się udało namierzyć sprawcę ruchomą kamerą. Niestety nie 

udało się zidentyfikować osoby, Policja nie potrafiła  nam pomóc. Faktycznie jest tak jak Pan 

radny mówi. Oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że robią to mieszkańcy miasta. Mamy 

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt usunięcia dzikiego wysypiska jak 

widzimy jest znaczący. Płacimy za wywózkę, spakowanie odpadów  itd. Miejsca składowania 

takich odpadów są powtarzające. Dzisiaj odbyłem spotkanie z odpowiedzialnymi służbami. Ze 

Strażą Miejską mamy pomysł jak to rozwiązać, czy się uda nie wiem. Na wszystko co Pan 

wymienił i inne rzeczy można by te 20 tys zł  przeznaczyć. Tak naprawdę wyrzucamy je w 

śmieci. Nie mamy wątpliwości, że odpady w tych miejscach nie mogą się znajdować. Prawda 

jest taka, że jak ktoś wyrzuci jedną lodówkę, to za moment są cztery lodówki. Tak się niestety 

dzieje.  

Ad. pkt 27 

Z inicjatywy Pana Marszałka dla uhonorowania postaci numer 1 Mikołaja Kopernika, w 

porozumieniu z istniejącymi już szlakami kopernikowskimi na Warmii i Mazurach oraz w 

województwie pomorskim , zgromadzono wszystkie gminy od Torunia do Fromborka , którymi 

Mikołaj Kopernik przemierzał. Nasza rola polega na oznakowaniu tego szlaku, który odcinkami 

będzie miał charakter rowerowy, samochodowy  w nawiązaniu do tego co już jest w innych 

województwach. Nasze województwo jakby uzupełnia część szlaku Kopernika. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 18.  

Czy znany jest koszt klimatyzacji  ? W jakim terminie byłaby wykonana ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie jest znany. Robimy dokumentację po to, żeby przygotowano nam kosztorys. Koszt 

będziemy znali jak zrobimy nabór ofert. Myślę, że to będzie normalne zamówienie publiczne.  

W tej chwili nie pamiętam kwoty, którą możemy dostać z LGD. Nie jest to tania inwestycja. 

Pierwotnie bez tych urządzeń, które są mówiono o ponad 100 tys  zł. Nie wiem jak to wygląda 

dzisiaj, z uwzględnieniem instalacji elektrycznej, którą położyliśmy wcześniej. 
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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. 

 

Ad. pkt 6.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/263/22 

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 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/264/22 

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 przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na prace konserwatorskie 

związane  z elewacją kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży, a także murem 

okalającym działkę , na której stoi  ta świątynia 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Jakub Ingram 

Pochylając się nad tą uchwałą trzeba pamiętać, że wskazana kwota 60 tys zł  zostanie 

przekazana na nasz zabytek a nie na funkcjonowanie Parafii. Jesteśmy odpowiedzialni za to, 

aby przekazać kolejnym pokoleniom w należytym stanie to co zostawili nam przodkowie.  

Dlatego też namawiam wszystkich do przyjęcia uchwały. 

   

Ad. pkt 8.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 13, wstrz. 2. 

„Za” głosowali : 

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

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek 

Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Wiesław Wiśniewski.  

Wstrzymali się od głosu : Marek Jopp, Grzegorz Sosnowski. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr  XXXIV/265/22 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w 

Chełmży na prace konserwatorskie związane  z elewacją kościoła filialnego pw. Św. 

Mikołaja w Chełmży, a także murem okalającym działkę , na której stoi  ta świątynia 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie 

realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr  2013C Bielczyny-Chełmża w 

KM 4+940-5 140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu  pieszych w obszarze  

oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża 

poprzez budowę przejścia”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do 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 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/266/22 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 

Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej nr  2013C Bielczyny-Chełmża w KM 4+940-5 140 polegająca na poprawie 

bezpieczeństwa ruchu  pieszych w obszarze  oddziaływania przejść dla pieszych na ul. 

Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia” 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie 

realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr  2019C Chełmża – Brąchnowo - 

Pigża  w KM 0+801 – 1+001  polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu  pieszych w 

obszarze  oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego  w m. Chełmża poprzez 

budowę przejścia”  

 

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 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/267/22 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 

Chełmża a Powiatem Toruńskim w zakresie realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej nr  2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża  w KM 0+801 – 1+001  polegająca 

na poprawie bezpieczeństwa ruchu  pieszych w obszarze  oddziaływania przejść dla 

pieszych na ul. Wyszyńskiego  w m. Chełmża poprzez budowę przejścia” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadania pn.  „Poprawa  

bezpieczeństwa na drodze  wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia  dla 

pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie  skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. 

Hallera w Chełmży”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Czy przy okazji  przesunięcia murku i poszerzenia chodnika  można zbudować wejście na 

cmentarz  dla wózków obok schodów ? W chwili obecnej tego brakuje. Dostać się tam z 

dzieckiem lub dla osoby niepełnosprawnej  jest niemożliwe.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Zwrócę na to uwagę przy projektowaniu. Rzeczywiście to cenna uwaga. Trzeba to zrobić z 

dwóch stron, od Hallera i Mickiewicza.  

Najbardziej boję się ingerencji w cmentarz. Na pewno wspólnota ewangelicka nie będzie nam 

tego zadania ułatwiać. Może się okazać, że wzdłuż muru po drugiej stronie są pochówki. To 

zawsze wywołuje temat mimo, że ja zawsze zaznaczam, że mamy sarkofag.   Ten sarkofag 

dogadaliśmy na etapie budowy hali sportowej. Podejmujemy się teraz dokumentacji, to tym 

samym musimy przeprowadzić uzgodnienia. Uwagę Pani radnej na pewno przekażemy 

projektantom. Jeżeli będzie to technicznie możliwe to jestem jak najbardziej na tak.   

 

Ad. pkt 11.1  

         Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr  XXXIV/268/22 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

celu realizacji zadania pn.  „Poprawa  bezpieczeństwa na drodze  wojewódzkiej nr 551 

poprzez przebudowę przejścia  dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie  

skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk w mieście Chełmży w 2022 roku  

 

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 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/269/22 

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2022 roku 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
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szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 13.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„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, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIV/270/22 

w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji 

 

Ad. pkt 15 

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 16 

        Wnioski i zapytania 

Radni nie zgłosili  wniosków i zapytań. 
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Ad. pkt 17 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

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

 

Ad. pkt 18 

        Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 19 

        Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Korzystając z faktu, że nasze spotkanie odbywa się w Wielki Czwartek przed Świętami 

Wielkanocnymi chciałbym złożyć Państwu, Państwa rodzinom i naszym mieszkańcom 

spokojnych, pogodnych świąt, przede wszystkim nadziei, żebyśmy składali sobie życzenia w 

warunkach pokoju   i bezpiecznej Europy. Niech to będą rodzinne, ciepłe, pełne życzliwości i 

otwartości na drugiego człowieka święta. Wszystkiego najlepszego.  

 

Ad. pkt 20  

        Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 

 


