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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  14 lipca  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,40. 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 czerwca do 1 lipca 2022 roku. 

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

– druk sesyjny nr 295. 

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  296. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Interpelacje. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty. 

14. Zamknięcie sesji.  



2 

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXVI 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 

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 XXXV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 roku 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 20. W dniu 13 czerwca b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył  w uroczystości wręczenia 

promes w ramach II edycji Rządowego  programu Inwestycji Strategicznych  w sali 

mieszczańskiej  Ratusza Staromiejskiego  w Toruniu. Burmistrz Miasta odebrał promesę  na 
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dwa zadania, które miasto będzie mogło zrealizować dzięki środkom pozyskanym w drugiej 

edycji  Polskiego Ładu. Dofinansowane zostaną : 

- budowa  dróg osiedlowych  w obrębie  ulic Depczyńskiego , Szczepańskiego, Dorawy, 

Władysławskiego  i Malewskiego. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 5 000 000,00 zł; 

-  rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej w obrębie ulic Mickiewicza, 

Bł. Juty, Hallera i Chełmińskiej. Szacunkowa wartość zadania wyniesie  6 900 000,00 zł. Na 

realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych  przyznane 

zostało dofinansowanie w kwocie  6 555 000,00 zł.  

Proszę o szerszą informację na ten temat. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 8. Podjęcie decyzji w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji 

wojskowej osób z rocznika 2003 oraz roczników 1998-2002 zamieszkałych na terenie miasta 

Chełmża.  

Proszę o wyjaśnienie punktu. Czy to rutynowa decyzja ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 3. Podjęcie decyzji  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego  

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Miasta  Chełmża o pow.0,5877 ha 

położoną przy ul. 3-go Maja za cenę wywoławczą 1.100.000 zł, przeznaczoną  pod zabudowę  

mieszkaniową wielorodzinną. 

W jakiej to jest lokalizacji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to działka za stadionem Legii, za fitnessem. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Czy obejmuje teren po hotelu ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie.  Teren, na którym stał hotel znajduje się w obrębie stadionu. 

Ad. Pkt 8. Doprowadzenie przymusowe jest w stosunku do tych, którzy nie usprawiedliwiając 

się nie stawili się przed komisję poborową do służby zasadniczej. Konkretne roczniki w danym 

roku objęte rekrutacją mają obowiązek stawić się przed komisją poborową. Niektóre osoby 

wyjechały i nie zgłosiły. Inne nie dają znaku życia i komisja poborowa z automatu przez 

naszego inspektora wydaje decyzję o przymusowym doprowadzeniu.  

Ad. Pkt 20. Niewiele więcej mogę powiedzieć. Odbyło się to uroczyście, w  obecności Pana 

Wojewody i posłów z naszego okręgu. Z góry wiedzieliśmy, że kwota o którą aplikujemy na 

zadanie na ulicy Górnej nie będzie wystarczająca.  Była informacja, że jedno zadanie jest pewne 
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do 5 mln zł. Jeżeli stanie się tak, że po przetargu ta kwota będzie w miarę rozsądna i wpasuje 

się w budżet,  to będziemy realizować.  Dziś nie potrafię nic przewidzieć. Są gminy, które 

dostały dofinansowania np.10 mln zł na zadania drogowe. Przykładem jest sąsiednia gmina. 

Wartość kosztorysowa była 13 mln zł  a po trzecim przetargu najlepsza oferta to 18,6 mln zł.  

Gmina nie udźwignie tego i siłą rzeczy tych pieniędzy nie weźmie.  Na komisji wspólnej rządu 

i samorządu był wniosek gmin   wiejskich, żeby środki przyznawane gminom w ramach 

Polskiego Ładu były rozłożone przede wszystkim w czasie. Problem polega na kumulacji i 

mówiąc kolokwialnie firmy „czują krew” na rynku. Nie wiem jak to długo będzie trwało. Mam 

kalkulację opartą o wzrost cen materiałów porównując osiedle pensjonatowe i osiedle przy 

ulicy Wyszyńskiego, które robiliśmy w ubiegłym roku. W najbardziej optymistycznym 

wariancie wychodzi 40% ponad inflację. Trudno mi powiedzieć jak to będzie wyglądało.  Po 

cenie kosztorysowej lepiej wygląda to drugie zadanie. Chociaż nie ukrywam, że 

prawdopodobnie zwrócimy się do rady o zmianę w przebiegu rury mimo, że mamy wszystkie 

uzgodnienia. Jak zaczynamy kalkulować jak to wygląda i jakie są oczekiwania to możemy 

wrócić do rozmów o kupnie działki. To temat na koniec sierpnia. Realność tego zadania jest 

większa, bo znam wartość kosztorysową. Ta wartość jest w budżecie i każdy kto chce to 

sprawdzi. Gdyby dofinansowanie nie było niczym ograniczane jak w przypadku osiedla Maja, 

to jest trochę bonus. Jakby patrząc historycznie to osiedle na Górnej powinno być realizowane 

najpierw. Wcześniej aplikowaliśmy o środki na Górną i ich nie dostaliśmy, za to dostaliśmy 

środki na osiedle pensjonatowe. Środki na Górną dostaliśmy w drugim podejściu. To tyle 

tytułem komentarza na temat tych inwestycji i samego rozstrzygnięcia. Dziś wiemy, że mogą 

być rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowania terenów po PGR-owskich. Mamy dwa takie 

wnioski. Trudno powiedzieć co  z tego będzie. To jest ulica Dworcowa i Zagrodzkiego oraz 

termomodernizacji na hali  i fotowoltaika na CHOK-u. Nie do końca byliśmy świadomi, że 

takie tereny mamy.    

 

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.    

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 
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Ad. pkt 6.1.  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram,   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  XXXVI/288/22 

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  

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 7.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram,   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 
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Uchwała nr  XXXVI/289/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2022-2034  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

        Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 9  

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 10 

       Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 

W imieniu mieszkańców chciałabym złożyć dwa wnioski.  

1/ Dotyczy poruszania się rowerami na pomoście. Kilkakrotnie temat ten był poruszany na tej 

sali i próbuje się to ograniczyć. Jednakże jest prośba, żeby na podłożu pomostu zostały 

naniesione znaki zakazujące poruszanie się rowerami. To ukróci tłumaczenie się osób 

łamiących   ten przepis, że nie wiedziały o zakazie. Znak informujący o zakazie jest zaraz przy 

wejściu na pomost. Jeżeli rowerzysta będzie jechał po podłożu to na pewno będzie widział ten 

znak i nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział o zakazie. 

2/ Drugi wniosek dotyczy ptaków, które mają gniazda nad jeziorem. Mieszkańcy proszą , żeby 

wzorem innych miast, umieścić tablicę informującą jakie ptaki gniazdują i jakim pokarmem 

powinniśmy je dokarmiać, żeby  ich nie skrzywdzić. Taką tablicę można ustawić zarówno z  

jednej strony jak i z drugiej strony pomostu. W pewnym stopniu ograniczy to wrzucanie do 

wody odpadów chlebowych, często z pleśnią. To źle wpływa na nasze ptaki. A wiemy, że 

ostatnio miały miejsce dosyć drastyczne wypadki.   

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

W całej Polsce jest problem z zakupem węgla na zimę. Z tego co słyszymy w telewizji nasz 

rząd zapowiedział dopłaty do węgla. Wiele składów węgla w Chełmży jest zamkniętych z 
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powodu braku towaru. Czy są jakieś sygnały dotyczące dopłat  i składów węgla ? Czy składy 

ponownie będą się otwierać ?  

 

Ad. pkt 11 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na pierwszy wniosek nie mam co odpowiadać. Pewne rzeczy można zrobić ale ja nie uwierzę, 

że pomalowanie czegokolwiek na pomoście pomoże. Będzie to kosztowne i trudne na 

tworzywie, które nie lubi farby. Ludzie to robią wiedząc, że nie można. Mogę uczulić bardziej 

Straż Miejską.  Rowerami jeździ się szczególnie w godzinach rannych.  Możemy zastanowić 

się nad informacją przed pomostem. Niektórzy tłumaczą się, że nie czytali tablicy. I tak samo 

jak nie czytają tej tablicy, to nie będą czytać tablicy informującej o ptakach. Generalnie jest 

zakaz dokarmiania ptaków. Ptaki nie powinny żywić się takim pokarmem i zamiast je wspierać 

im szkodzimy. Nie wiemy co było przyczyną śmierci młodych łabędzi. Mogło być złe 

dokarmianie. Możemy jedynie wzmóc nadzór nad tym. Uczulić Policję. Przy pomoście jest 

znak zakazu wjazdu na rowerze. Jak się jedzie to się nie patrzy pod koła ale przed siebie. Siłą 

rzeczy to widać. Nie uwierzę jednak w to, że namalowanie czegokolwiek na pomoście pomoże. 

Oczywiście przeanalizujemy wniosek ale mam mało wiary.  I nawet nie mam odwagi malować 

na pomoście, bo trochę mi szkoda. To jest eleganckie samo w sobie.  

Nie podejmę się opisu jakie są ptaki, bo to jest całe przedsięwzięcie i potrzebny jest ktoś kto 

się tym zajmuje.   Dziś mam na biurku III część trylogii chełmżyńskiej. Tam jest bardzo wiele 

o ptakach, w ogóle o faunie i florze na naszym jeziorze. Za moment to będzie dostępne. W 

sobotę jest promocja tego wydania Pana Piotra Bireckiego i Marcina Seroczyńskiego. W 

przedmowie, którą napisałem proszę o to, żebyście podchodzili z szacunkiem do tego co mamy, 

bo mamy rzeczywiście rzecz wyjątkową. Oczywiście pochylimy się nad Pani wnioskami. 

Zastanowimy się, co można jeszcze zrobić. Mieliśmy taką sytuację z Panem Wiceburmistrzem, 

że zwróciliśmy uwagę, to wolę o reakcji nie mówić. To nie jest tylko sprawa bezpieczeństwa 

przechodniów ale również sprawa konstrukcji pomostu. Nie chcę składać pustych deklaracji, 

bo łatwo się mówi. To jest tak, że budujemy, tworzymy a jadąc do pracy widzę, że na cmentarzu 

ewangelickim jedna ławka wisi na płocie  a dwóch już nie ma. I nikt nam nie pomoże. Nie ma 

i koniec. Dzień wcześniej byliśmy na przeglądzie i  ławki były jeszcze dodatkowo mocowane. 

Na pomoście jest dokładnie to samo. Ma to nam służyć, ma być długo. Nie chcę już mówić o 

ogrodzeniach, o stanie boisk w szkołach. Zamontowaliśmy monitoring żeby zapobiegać 

dewastacji. Furtki nie służą do wchodzenia, płoty są uszkadzane, po płotach się łatwo chodzi. 
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Nie każde miasto ma taką  koncentrację obiektów oświatowych jak my. I jest koncentracja 

boisk. I czasami chciałoby się płakać tak to jest niszczone.  

Nie mamy żadnej wiedzy, że składy węgla są zamykane lub zawieszane. Często są to punkty, 

które funkcjonowały jako sieciówki.  I nie mamy wiedzy jak to będzie wyglądało. Nikt nas o 

tym nie informuje. Słyszy się, że będzie można kupić węgiel do 3 ton ale czy wszyscy nie wiem. 

Na ogrzanie domu to za mało. Ludzie pytają nas o gaz. Już nie wspomnę o ogrzewaniu olejem 

opałowym. I też są piece na pelet a o tym nie mówi się w ogóle. Czekamy za informacją. Bez 

samorządu to się nie uda. Co do powrotu do działalności składów węgla nie mam wiedzy. 

Bardzo naciskano, żeby składano deklaracje do CEEB informujące czym opalamy. To 

prawdopodobnie posłuży  przy dystrybuowaniu środków, a może kartek na ten węgiel.  

 

Ad. pkt 12 

         Oświadczenia 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jesteśmy w przeddzień XLII Dni Chełmży.  Wydarzeń zaplanowano dużo.  W piątek o godzinie 

17,00 na scenie wodnej nastąpi otwarcie obchodów. Będzie miał miejsce Jarmark Łozański, 

mamy miasteczko wodne, to dodatkowa atrakcja, której w Chełmży nigdy nie było. Mamy 

koncerty  z gwiazdą Andrzej Piaseczny, mamy wybór wojewódzki Miss Polonia. To się dzieje 

trochę za sprawą promowania nas przez panią Klaudię Wonatowską I Wicemiss Polonia 2020. 

Jest wiele wydarzeń towarzyszących. Modelarze mają ogólnoeuropejską wystawę w CHOK-u. 

W niedzielę obchody kończy koncert w kościele. Jest wiele dodatkowych atrakcji, których nie 

wymieniłem. Na obchody święta miasta zapraszam mieszkańców i gości. To dni dobrej zabawy 

i liczymy na pogodę. Mam nadzieję, że się wszystko uda.     

 

Ad. pkt 13  

        Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

Ad. pkt 14  

        Zamknięcie sesji  

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  


