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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  9 czerwca  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,20. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” 

pośmiertnie Panu Józefowi Strzałkowskiemu – druk sesyjny nr 285. 

5.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

6. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Miasto Chełmża  za 2021 rok oraz udzielenie z tego 

tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania – druk sesyjny nr 286. 

7.1. Debata nad raportem. 

7.2. Głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmży 

wotum zaufania. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznego 

wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego 

Gminy Miasta Chełmży – druk sesyjny nr 287. 

8.1.Prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta  

Chełmża za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Gminy Miasta Chełmży. 
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8.2.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Miasta Chełmży za rok 2021. 

8.3.Dyskusja nad sprawozdaniami. 

8.4.Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmży. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży – druk sesyjny nr 288 . 

10.1.Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2021 rok. 

10.2.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2021 rok. 

10.3.Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

10.4.Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

rok – druk sesyjny 291. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 – druk sesyjny nr  292. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża – druk sesyjny nr 271. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy miasta Chełmży  w 

2022 roku – druk sesyjny nr 281. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska 

Gminy Miasta Chełmży na lata 2020-2023 z perspektywą  na lata 2024-2027” – druk sesyjny 

nr 282. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz 

przystąpienie Gminy Miasta Chełmża do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Torunia – druk sesyjny nr 280. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży  - druk sesyjny nr 276.  

17.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w południowo-zachodniej części miasta 

Chełmża – druk sesyjny nr 289. 

18.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Gminy Miasta Chełmży za rok 2021 wraz z rekomendacjami – druk sesyjny nr 283. 

19.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Miasto Chełmża na lata 

2022-2026 - druk sesyjny nr 284.  

20.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu  Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży – druk sesyjny nr 290. 

21.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 

2020-2024 – druk sesyjny nr 293. 

22.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

23. Interpelacje. 

24. Odpowiedzi na interpelacje. 

25. Wnioski i zapytania. 

26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

27. Oświadczenia. 

28. Komunikaty. 

29. Zamknięcie sesji.  
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Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXV 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. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca 

do przeprowadzenia 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 294).  

 

Ad. pkt 3.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. Wszyscy radni 

głosowali za. Wprowadzony projekt uchwały zostanie omówiony w punkcie 23. 

 

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 XXXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. pkt 5 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Chełmży” pośmiertnie Panu Józefowi Strzałkowskiemu  

 

 

Ad. pkt 5.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

     

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  13 radnych –  za 8, przeciw 4, wstrz 1. 

„Za” głosowali : 

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

Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Wiesław Wiśniewski.  

Przeciw głosowali : Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Dawid  Bocian, 

Marcin Kałamarski. 

Wstrzymał się od głosu : Grzegorz Sosnowski 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXV/271/22 

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

Strzałkowskiemu 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Janusz Kalinowski dokonał wręczenia odznaczenia 

samorządowego dla odznaczonego pośmiertnie Józefa Strzałkowskiego na ręce jego żony Pani 

Genowefy Strzałkowskiej. 

 

Ad. pkt 6  

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radni nie mieli zapytań do informacji z pracy Burmistrza Miasta. 
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Ad. pkt 7 

         Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Miasto Chełmża  za 2021 rok oraz udzielenie 

z tego tytułu Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania  

 

Pan Jerzy Czerwiński dokonał prezentacji raportu o stanie gminy za 2021 rok.   

 

Ad. pkt 7.1. 

        Debata nad raportem 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym dopytać odnośnie raportu o stanie gminy, jak i programu ochrony środowiska oraz 

oceny zasobów pomocy społecznej. We wszystkich tych dokumentach omawiana jest sytuacja 

demograficzna miasta. Pomiędzy danymi dotyczącymi liczby mieszkańców są różnice.  W 

programie ochrony środowiska według GUS z roku 2020 liczba mieszkańców wynosi 14 362 

osoby. W sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2021 rok – na dzień 31.12.2020r. 13 259, a na 

koniec 2021 roku 13 042. Na pewno jest jakaś przyczyna, że te różnice występują. Czy jest 

znana liczba mieszkańców na podstawie ostatniego spisu powszechnego ? Czy to już jest 

dostępne ? To nie musi być odpowiedź na dzisiaj. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Liczba powyżej 14 tysięcy jest publikowana przez GUS i GUS  to uśrednia. Liczbę ponad 13 

tysięcy mieszkańców bierzemy z naszej ewidencji ludności. Demograficznie niestety nas 

ubywa. Danych GUS-u z ostatniego spisu powszechnego jeszcze nie ma. Jest to bardzo ważne 

pytanie. Jest to sygnał, że nie jest dobrze, że covid nas też dotknął, że umiera nas więcej niż się 

rodzi i sygnał, żebyśmy prowadzili maksymalnie wytężoną gospodarkę, która powoduje, że 

tworzymy mieszkania, tworzymy bazę, żeby do Chełmży ludzie chcieli przyjeżdżać, bo tu się 

mieszka dobrze. Zawsze będziemy trochę skazani na Toruń i Bydgoszcz. Tak to jest ale u nas 

mieszka się dobrze, nawet lepiej  niż w tych wymienionych przeze mnie miastach. Musimy 

budować taką infrastrukturę mieszkaniową i się starać stworzyć warunki, bo to jest jedyna 

szansa na poprawienie wskaźnika demograficznego.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym nawiązać do ostatniego fragmentu wypowiedzi Pana Burmistrza. Co miasto robi w 

zakresie poprawy infrastruktury, żeby ściągnąć nowych mieszkańców, żeby naszym 

mieszkańcom się żyło lepiej ? Jak to było w minionym okresie i jak jest obecnie ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Trochę jestem zdzwiony tym pytaniem. Tak naprawdę, to burmistrz wykonuje to co stanowi 

rada. Jeżeli my wybudowaliśmy 18 km kanalizacji deszczowej to znaczy, że w naszym mieście 

są warunki godne do życia. W tej chwili w centrum miasta nie mamy już prawie dróg, które 

musielibyśmy naprawiać, bo te które są do naprawienia nie są nasze ale wojewódzkie lub 

powiatowe. Te powiatowe wcale nie są najgorsze, natomiast droga 550 stanowi problem. Przed 

nami dwa duże osiedla. To jest odpowiedź na to co Pan pyta. To jest właśnie tworzenie 

warunków. W tej ograniczonej powierzchni gruntów staramy się wszędzie tam gdzie jest 

możliwość tworzyć warunki dla budownictwa wielorodzinnego,  na przykład poprzez Państwa 

politykę przy zmianie planów zagospodarowania przestrzennego. To są to właśnie te działania.  

W tym co Pan powiedział wyprostuję jedną rzecz. Robimy to wspólnie szanowni Państwo, bo 

tu jest decyzja i tu jest wykonanie.  A jeżeli zdarza się, że Państwo indywidualnie inspirujecie 

albo ja inspiruję, to tak powinno być. Na tym to polega.  

Radny Franciszek Kuczka 

To nie wszystko. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wiem ale wtedy rozpocznę sprawozdanie i będę mówił bardzo długo. Tego jest wiele. O czym 

mam mówić ? O warunkach w szkole ? Warunki  zmieniły się. Mamy małe klasy i piękne 

szkoły mimo, że mają 100 lat. Mamy piękne obiekty sportowe. To wszystko się  zadziało przy 

twórczej pracy rady. Nie chciałbym teraz zdawać sprawozdania z tego wszystkiego ale myślę, 

że wszystko nakierowane jest na to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i żebyśmy mogli 

zachęcić do tego, że w Chełmży warto mieszkać, bo jest 10 minut do Torunia i blisko nad 300 

hektarowe piękne, czyste jezioro, którego w Toruniu nie ma.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Każdorazowo jak mamy sesję Rady Miejskiej przedstawiana jest informacja z pracy Burmistrza 

Miasta, gdzie dokładnie jest określone jakie działania są podejmowane, w czym my wszyscy 

uczestniczymy. 

Radna Paulina Kachniarz- Wolska 

Czy jest dla miasta jakieś ryzyko mieszkaniowe, demograficzne, finansowe? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Są to dwa różne pytania. Inne jest ryzyko finansowe i ono może istnieć, bo tak się dzieje w 

całej Polsce jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Wydatki te spadają z powodu zmiany sytuacji 

podatkowej gmin, za  moment pojawią się problemy bezrobocia, bo w taką stronę idziemy. 

Rosną wydatki bieżące, bo przecież koszty pracy  rosną i nie nadążają za tym co się dzieje. 
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Natomiast ryzyko demograficzne jest zagadnieniem trudnym, bo trzeba by zrobić badania 

socjologiczne. Mam głęboką wiarę, że położenie Chełmży względem Torunia jest takie, że 

Chełmża ma szanse przy dobrej polityce zmierzającej do poprawy sytuacji demograficznej w 

kraju, żeby nastąpił przyrost naturalny, żeby dzietność była większa, to jesteśmy takim 

przeciętnym miastem, które da sobie radę. Przy tej sytuacji demograficznej nie potrafię 

powiedzieć, jak bardzo może spaść liczba mieszkańców w Chełmży. Mam nadzieje, że mamy 

już za sobą duże fale migracji. Najpierw były bardzo niemieckie, potem się zrobiły angielskie 

i wbrew pozorom możemy szacować, że około 1,5 tysiąca ludzi to nie są ludzie, którzy się 

wyprowadzili do okolicznych wsi. To są ludzie, którzy wyprowadzili się poza granice kraju. 

Część z nich też chce wracać. Też czasem liczę na to, że może oni a może ich dzieci w lepszej 

sytuacji materialnej wrócą i tu się urządzą.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym dopowiedzieć do wypowiedzi Pani Myszkowskiej, że oprócz informacji z pracy 

burmistrza, to Pan Burmistrz taką informację również przekazuje w trakcie przedstawiania 

projektów uchwał.  Także na stronie internetowej miasta, w prasie lokalnej i w wielu różnych 

miejscach jest przekazywana informacja o mieście. Nigdy nie jest za mało informacji o naszym 

mieście. Dlatego chciałbym na sam koniec zaproponować, aby Burmistrz Miasta w jak 

największym zakresie upowszechnił przyjętą uchwałę o raporcie gminy, bo jest  w nim zawarta 

ogromna ilość informacji o mieście i na pewno część mieszkańców jeżeli z tym raportem się 

zapozna, to będzie mogła powiedzieć, że jest dumna ze swojego miasta. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ten materiał jest dostępny na naszej stronie internetowej i przy odrobinie dobrych chęci można 

się z nim zapoznać. Niewątpliwie każda forma upowszechnienia co się dzieje i co się robi jest 

niezwykle ważna. 

 

Ad. pkt 7.2.  

         Głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Chełmży wotum zaufania 

 

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, 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  XXXV/272/22 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmży wotum zaufania 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 8 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznego 

wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego 

Gminy Miasta Chełmży  

 

Ad. pkt 8.1. 

        Prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Miasta  Chełmża za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Gminy Miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński dokonał prezentacji sprawozdania, które stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. pkt 8.2. 

       Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Miasta Chełmży za rok 2021 

 

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 17/S/2022 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2022 roku 

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta. Uchwała  stanowi 

załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 8.3. 

       Dyskusja nad sprawozdaniami 

Nie podjęto dyskusji. 

  

Ad. pkt 8.4. 

       Głosowanie nad projektem 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, 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  XXXV/273/22 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta 

Chełmża za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Miasta Chełmży  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

       Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmży. 

Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowej informacji. 

 

Ad. pkt 10  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta   Chełmży  

 

Ad. pkt 10.1. 

       Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Chełmży za 2021 rok 
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Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Grzegorz Sosnowski przedstawił wniosek 

komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2021 

rok. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10.2. 

       Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2021 rok 

 

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 12/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2022 r.  w sprawie opinii o 

wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2021 

rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 10.3. 

       Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Nie podjęto dyskusji. 

 

Ad. pkt 10.4. 

        Głosowanie nad projektem 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, 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  XXXV/274/22 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Małgorzata Polikowska 

Panie Burmistrzu, gratuluję otrzymania od radnych jednogłośnie najpierw wotum zaufania a 

teraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Dobry wynik budżetu miasta to na 

pewno wielka satysfakcja, dlatego gratuluję Panu, Pana zastępcy, Pani Skarbnik, Panu 

Sekretarzowi, wszystkim pracownikom urzędu,  kierownikom i pracownikom jednostek 

organizacyjnych. Dziękuję też wszystkim radnym za współpracę z organem wykonawczym, 

czyli z władzami naszego miasta. Na pewno ocenią nas mieszkańcy. I jeżeli wyrażą dobrą 

opinię o funkcjonowaniu i wyglądzie miasta, będzie to dla nas największa radość z tego co 

robimy. A wszystko co robimy jest dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Ogrom pracy 

został wykonany w naszym mieście. Dziesiątki milionów złotych  zostały zakopane  w ziemi 

w  ramach zadań kanalizacyjno-wodociągowych. Tego nie widać ale jest to niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania naszego miasta. Są inwestycje, które widzimy, są nowe 

budowy, przebudowy, modernizacje, remonty. I to powoduje, że nasze miasto pięknieje. 

Oczywiście  jeszcze wiele przed nami. Nie wszystko jest zrobione. Niektóre rzeczy należy 

usprawnić, zmienić, wybudować. Na to potrzebne są wyważone decyzje inwestycyjne i kolejne 

duże środki finansowe, rzetelni wykonawcy. To pozwoli spokojnie realizować zamierzone 

zadania inwestycyjne i nie tylko. To czeka nas w przyszłości. Dzisiaj cieszymy się z dobrze 

wykonanego budżetu za ubiegły rok. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, organowi 

wykonawczemu i stanowiącemu.   

Pan Jerzy Czerwiński 

We własnym imieniu oraz w  imieniu służb, które wymieniła Pani wiceprzewodnicząca bardzo 

serdecznie Państwu dziękuję. Mamy kolejny rok za sobą. Był to dobry rok dla zmian w mieście. 

To nie jest tylko absolutorium dla burmistrza i właściwie kilkuset ludzi, bo w tym są nasze 

jednostki organizacyjne, które realizują zadania gminy. To jest również dla Państwa pewien 

zamknięty przedział, czas  podsumowania. Dlatego tak naprawdę jest to nasze absolutorium i 

za to bardzo serdecznie dziękuję.  

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2022 rok  

 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.    
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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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

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

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXV/275/22 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 12 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034  

 

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. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, 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  XXXV/276/22 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2022-2034 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża  

 

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 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid  Bocian, 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  XXXV/277/22 

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy 

miasta Chełmży  w 2022 roku  
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Pan Janusz Kalinowski 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, 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  XXXV/278/22 

w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy miasta Chełmży  w 2022 roku 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Miasta Chełmży na lata 2020-2023 z perspektywą  na lata 2024-2027”  

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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

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

Wiesław Wiśniewski.  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXV/279/22 

w sprawie  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Chełmży na lata 

2020-2023 z perspektywą  na lata 2024-2027” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 16 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz 

przystąpienie Gminy Miasta Chełmża do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

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, 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  XXXV/280/22 

w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasta Chełmża 

do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 17 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży   

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 17.1 

       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, 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  XXXV/281/22 

w sprawie  zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 18  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w południowo-zachodniej części 

miasta Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 18.1 

        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, 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  XXXV/282/22 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w południowo-zachodniej części miasta Chełmża  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 19  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2021 wraz z rekomendacjami  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 19.1.  

          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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, 

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

Wiśniewski.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXV/283/22 

w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za 

rok 2021 wraz z rekomendacjami 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 20 

        Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Miasto 

Chełmża na lata 2022-2026  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 20.1  

        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, 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  XXXV/284/22 

w sprawie  przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Miasto Chełmża na lata 2022-2026 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 21 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chełmży  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 21.1  

       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, 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  XXXV/285/22 

w sprawie  uchwalenia Statutu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 22 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna 

tablica” na lata 2020-2024 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 22.1  

       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, 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  XXXV/286/22 

w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 23  

       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. 

 

Ad. pkt 23.1 

      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, Anna Jakubowska, Marek Jopp, 

Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Grzegorz Wojtalik, 

Zdzisław Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, 

Wiesław Wiśniewski.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXV/287/22 

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 24  

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji 

 

Ad. pkt 25 

       Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 26 

       Wnioski i zapytania 

 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Moje pytanie dotyczy budowy parkingu przy ulicy Polnej. Na jakim obecnie jest etapie, czy 

wiadomo już ile będzie miejsc parkingowych i czy te miejsca będą płatne ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

1/Chciałabym nawiązać do przebudowy ulicy Dworcowej. Na tym terenie obecnie rośnie szereg 

ładnych lip. Drzewa są oznakowane. Czy to znaczy, że w obecnie realizowanym projekcie 

drzewa są przeznaczone do wycięcia ? Czy brano pod uwagę możliwość pozyskania terenu od 

PKP ? Rozumiem, że prawdopodobnie droga będzie poszerzona.  Chyba, że się mylę i 

przeznaczenie jest inne.  Zamiast usuwać drzewa pozyskać teren. 

2/ Drugie pytanie związane jest z Ratuszem. Między małym a dużym Ratuszem jest łącznik a 

jest nim brama, która dzisiaj jest z metalowych elementów. Natomiast starsi mieszkańcy 

zwrócili uwagę, że kiedyś brama była z elementów drewnianych. Czy teraz przy tak pięknie 

odrestaurowanym Ratuszu nie powinno się powrócić do drewnianej bramy ? Zwrócono moją 

uwagę na to, że herbem miasta są między innymi wrota. Sprawdziłam, wrota nawiązują do 

katedry ale mieszkańcy łączą je z Ratuszem. 
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Ad. pkt 27 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Trudne pytanie. Świadomie opóźniamy rozpoczęcie działań. W budżecie mamy 500 tys zł. 

Najpierw chcemy sprawdzić gdzie i na co możemy pozyskać środki.  Być może będziemy 

musieli ratować się pożyczką. Bierzemy nawet pod uwagę przesunięcie tego zadania na rok 

następny. Dlatego nawet nie zleciliśmy dokumentacji ale robimy to świadomie. Jak będziemy 

mieli wiedzę odnośnie trzech zadań, które mamy z Polskiego Ładu, to wrócimy do tematu 

parkingu na Polnej. Parking płatny czy też nie to temat otwarty. Tego nie rozważaliśmy. 

Zastanawialiśmy się nad miejscami wydzielonymi dla nauczycieli, żeby „uwolnić” ulicę 

Hallera. Tematu nie ruszaliśmy, bo nie chcemy tworzyć dokumentacji i na tym skończyć. Jak 

już podejmiemy działania to zakończymy zadanie. 

2/Myślę, że mówi Pani o odcinku Polna - Kończewice Ogrodniki. Nie mamy w planach 

poszerzania drogi. Bioetanol to jedyny zakład w tym miejscu. Tam funkcjonuje, komunikuje 

się i nie ma większego problemu. Założeniem zadania jest naprawa nawierzchni, oczywiście 

do końca granic gminy, nie ruszając drzewostanu. I takiego zamiaru na ten moment nie było. 

3/ Wszystko co było robione w  Ratuszu było pod nadzorem konserwatorskim. Nie mieliśmy 

żadnej swobody wyboru. Brama przez wiele lat była pełna i to pamiętamy. Jaka była na 

początku XX wieku nie wiemy. Brama budzi nasze wątpliwości bo jest niska ale zostało to 

narzucone przez konserwatora zabytków i nie mamy tu swobody wyboru.  

 

Ad. pkt 28 

       Oświadczenia 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! Na terenie naszego miasta znajduje 

się 45 pomników, tablic upamiętniających ważne wydarzenia z historii Chełmży, chełmżan, 

którzy oddali życie za Polskę, za swoją małą ojczyznę. Wśród nich są chełmżanie, którzy 

podczas II wojny światowej zostali zamordowani w Bydgoszczy za swoją działalność 

niepodległościową na terenie Cukrowni Chełmża. 16 listopada 1947 roku z inicjatywy 

Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów 

Koncentracyjnych w Chełmży odsłonięto pomnik ich pamięci poświęcony. Natomiast 

ekshumowane szczątki 36 chełmżan na cmentarzu w Fordonie spoczęły w tym samym dniu pod 

pomnikiem dzieła znanego toruńskiego rzeźbiarza Wojciecha Aleksandra Durka z Torunia. Od 
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tego wydarzenia minęło ponad 75 lat.  Mimo systematycznych prac konserwatorskich pomnika 

wykonanego zgodnie z zasadą mediolańskiej szkoły Medardo Rosso, która wyrażała się m.in. 

we frontalności prac monumentalnych narzucającej centralny punkt widzenia, ma formę 

wklęsłej ściany, nad którą znajduje się pięciometrowy betonowy krzyż i nisze wypełniające 

alegoryczne płaskorzeźby symbolizujące ofiary oraz niosącą ukojenie Matkę Bożą, wymagają 

prac renowacyjnych. 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! Pragnę oświadczyć, że grupa 

mieszkańców Chełmży pod patronatem Jerzego Czerwińskiego postanowiła miejscu 

spoczynku chełmżan, zasłużonych dla niepodległości miasta i Polski przywrócić, właściwy, 

godny dla ich zasług wygląd. W tym celu została wykonana przez Panią mgr Dagmarę 

Kończalską i Pana mgr Piotra Trybuszewskiego dokumentacja badań konserwatorskich przy 

pomniku walki i męczeństwa w Chełmży, jako pierwszy krok na drodze do renowacji pomnika.  

W prace nad przywróceniem godnego miejsca spoczynku chełmżyńskich bohaterów w walce z 

niemieckim nazizmem mocno zaangażowani są: 

Pan dr hab. Piotr Birecki prof. UMK, 

Pan mgr Marcin Seroczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Chełmży , 

konserwatorzy zabytków: Pani mgr  Dagmara Kończalska i Pan mgr Piotr Trybuszewski, 

Pan mgr Ryszard Muzioł,  

Pan Ludwik Śliwiński  

Pan mgr Artur Stankiewicz.   

Jestem przekonany, że całość prac przy silnym wsparciu organizacyjnym i ideowym Jerzego 

Czerwińskiego Burmistrza Miasta Chełmży zakończy się w bieżącym roku. 

Wszystkim wymienionym pragnę wyrazić swój szacunek i uznanie za troskę o szanowanie 

pamięci chełmżyńskich bohaterów. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Te działania się toczą. Jest rzeczywiście tak jak Pan radny mówił. Udało nam się uzyskać na to 

zadanie  200 tys zł od Wojewody i 180 tys  zł od ministra  ale to jest nieporozumienie, bo nie 

da się z jednego źródła sfinansować tego zadania a to jest właściwie jedno źródło. Robimy 

wszystko, żeby wykorzystać  te 200 tysięcy  zł od Wojewody. Konserwatorzy zabytków, o 

których wspomniał radny Franciszek Kuczka przygotowują dokumentację, która pozwoli nam 

ogłosić przetarg. To 200 tysięcy zł pojawiło się dzisiaj w budżecie miasta, żebyśmy mogli 

zacząć działać.  Niektórzy mówią, że koszt odnowienia pomnika jest relatywnie wyższy. 

Jesteśmy nawet w stanie coś dołożyć z budżetu. 
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Ad. pkt 29  

        Komunikaty 

Radny Jerzy Czerwiński  

Zbliżamy się do okresu, kiedy rzeczywiście w Chełmży będzie się sporo działo. Szczególnie w 

weekendy. Zachęcam do zapoznania się ze stroną biblioteki i miasta. Niebawem, bo 25 czerwca 

odbędzie się rajd rowerowy, który moim zdaniem nie będzie daleki ale ciekawy. Również 25 

czerwca odbędzie się ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci.  Kapitalna impreza dwu lub 

trzydniowa. Na naszej scenie na wodzie odbędzie się koncert zespołu ukraińskiego. Koncert 

jest w ramach pikniku Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam Państwa radnych i mieszkańców 

do udziału w tych imprezach. Do Dni Chełmży, które na pewno będą wydarzeniem, sporo w 

mieście będzie się działo. 

 

Ad. pkt 30  

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 


