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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXVII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  1 września  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. 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 międzysesyjnym. 

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

– druk sesyjny 303. 

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  304. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 297.  

8.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera – druk sesyjny nr 298. 

9.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. 

Tadeusza Kościuszki w Chełmży – druk sesyjny nr 301. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez 

Gminę Miasta Chełmża niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmży przy 

ul. A. Mickiewicza 19a oznaczonej numerem ewidencyjnym 18 w obrębie 2 – druk sesyjny nr  

302. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w 

Gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku 

szkolnym 2022/2023 – druk sesyjny nr 299. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Chełmża  – druk sesyjny nr 300. 

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.  

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 
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Otwarcia XXXVII 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 obecni byli wszyscy radni.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Proponuję włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7. Jest to uchwała czysto 

techniczna, spowodowana montażem wiat stadionowych na boisku Marakan. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego na 2022 rok. Ten majątek 

przejdzie na wyposażenie Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży. 

Projekt uchwały proponuje omówić w punkcie 14. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Otrzymaliście Państwo przed sesją materiały graficzne i opisowe dotyczące uchwały, która była 

procedowana na komisjach. A dokładnie dotyczyła zmian w planie w obrębie ulicy Kościuszki, 

właściwie na wnioski różnych właścicieli. W międzyczasie wpłynął jeszcze jeden wniosek 

Pani, która na stałe przebywa za granicą. Jest to taka sama sytuacja jak ta zaznaczona na mapie 

punktem 3. Na tym terenie jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ale jest też 

pensjonatowe. To już jest ostatni fragment pensjonatów, który można by zmienić na 

budownictwo jednorodzinne. Gdybyście Państwo mieli wątpliwość co do rozszerzenia, czyli 

wprowadzenia przeze mnie w formie autopoprawki i rozszerzenia zakresu tego planu, możemy 

to zdjąć z obrad i omówić ponownie na komisjach, po czym ponownie wróci na sesję.  Nie 

wiem jednak czy to ma sens.  Tak jak powiedziałem, ta Pani mieszka na stałe za granicą. 

Pojawiła się ostatnia z wnioskiem. Ona jest współwłaścicielem ale w przypadku planu nie musi 

to być właściciel. Równie dobrze mogłaby to być nasza inicjatywa. I prawdę mówiąc powinna 

być, bo to jest odpowiednia pora na wyczyszczenie zapisu o pensjonatach. Proszę o 

procedowanie tej uchwały w punkcie 10 ale z uzupełnieniem w formie autopoprawki.  
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Radny Franciszek Kuczka 

Uważam, że ta autopoprawka  jest właściwa, gdyż w tym przypadku realizowany jest zapis 

Strategii Rozwoju Miasta mówiący, że Chełmża jest miastem przyjaznym dla mieszkańców i 

inwestorów. 

 

Ad. pkt 3.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7  oraz za 

wprowadzeniem autopoprawki  zaproponowanej przez Burmistrza Miasta. 

Wprowadzony projekty uchwały zostanie omówiony w punkcie 14. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz ze zmianami. 

Wszyscy radni jednogłośnie 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 XXXVI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 20 „Podpisanie  umowy z firmą Impact Sport sp z o.o. Gliwice na wykonanie zadania pn. 

Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia. Za wykonanie przedmiotowych  prac 

ustalono wynagrodzenie w wysokości 134.070,00  zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono 

do dnia 13 stycznia 2023 r.” 

Czy mógłby Pan Burmistrz przybliżyć temat ? Co tam będzie się działo ? Czy pojawią się nowe 

instalacje ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Właściwie to są dwie umowy. Jedna umowa jest na zakup sprzętu i ona mogłaby być 

zrealizowana ale została odsunięta w czasie z uwagi na stan nawierzchni. Pierwotnie chcieliśmy 

położyć tam nowy asfalt i mieliśmy już wstępne uzgodnienia. Jednakże asfalt na skateparku 

podczas wysokich temperatur nie jest dobrym rozwiązaniem. Po drugie asfalt nie dawał 

gwarancji, że uda się wyrównać  nawierzchnię. Dlatego też podpisaliśmy umowę z firmą z 

Gliwic. Zadanie powinno się zakończyć do 30 września. A data styczniowa w umowie  wynika 

stąd, że płatność rozłożyliśmy na dwa lata. Najpierw stara nawierzchnia zostaje zdarta, potem 

specjalnymi masami akrylowymi to wyrównają i dopiero przyjdzie właściwa warstwa, która 

stanowi podstawę, po której się jeździ na rolkach i deskorolkach itd. I dopiero wtedy firma, 

którą odsuwamy w czasie uzupełni wyposażenie skateparku. W przyszłości będziemy mogli 

wyposażenie dokupować. Najważniejsze, że teren będzie równy i woda nie będzie drenowała. 

Na pewno przyczyną tego, że grunt się zapadł była deszczówka.  

 

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 

Jedna ze zmian dotyczy remontu pomnika przy ulicy Chełmińskie Przemieście. Wszystko było 

dobrze do przedwczoraj.  Ta zmiana jest pod konkretnie złożoną ofertę i zakres, który był 

planowany. Okazało się, że ta oferta jest niezgodna z prawem i już została unieważniona, 

ponieważ jest niepodpisana. To odbywa się w trybie elektronicznym. Tak stanowi ustawa o 

zamówieniach publicznych. Wczoraj ogłosiliśmy drugi przetarg.  Nie mam wiedzy ile będzie 

ofert i na ile ta kwota wystarczy. Mieliśmy 200 tys  zł dotacji. Ta kwota jest konsekwencją 

naszego wniosku do wojewody. Mieliśmy zresztą od wojewody oraz Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego  80 tys  zł ale ministerstwo szybko się z tego wycofało, bo środków 

z budżetu państwa nie wolno łączyć. I teraz oczywiście podpiszemy umowę jeżeli oferta będzie 

poniżej lub taka sama jak była. Trudno powiedzieć jaka będzie oferta.  Natomiast o tyle jest to 

dla nas niekorzystne, bo my te pieniądze musimy wydać do końca roku. Ostatnia płatność musi 

być 31 grudnia. Czy zdążymy nie wiem.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Co jest przyczyną ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Tak jak powiedziałem wcześniej brak podpisu na ofercie. Jest to naruszenie ustawy o 

zamówieniach publicznych.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Firma nie wytłumaczyła się dlaczego ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Firma nie musi się tłumaczyć. Firma składa ofertę, która jest odpowiedzią na zamówienie 

publiczne w formie elektronicznej. Jest ustalona godzina, kiedy my sprawdzamy ile jest ofert i 

jest wyznaczona godzina na ich otwarcie. Tu na miejscu nie ma firm. Dzisiaj firmy nie 

przyjeżdżają na otwarcie ofert. Firma otrzymała od nas informację, że wpłynęła tylko ich oferta. 

I to jest oferta w tym momencie najlepsza. Dopiero potem zaczyna się analiza dokumentów. 

Istnieją dokumenty, które można uzupełnić. Jeżeli tego nie zrobią to oferta jest nieważna. 

Natomiast niestety nie można uzupełnić podpisu. Ta sytuacja wyjątkowo mi nie pasuje, bo 

chodzi o czas. Nie wiem czy się uda. Przetarg jest krótki, bo minimalny dwa tygodnie. Tyle 

można na roboty budowlane. Nie wiemy czy nowa oferta będzie się mieściła w środkach, które 

mamy i wtedy się zmieścimy bez problemu. Czy oferta będzie na tyle wysoka i trzeba będzie 

zrobić sesję. A może oferta będzie tak wysoka, że nie będzie o czym rozmawiać.  Może nie 

będzie żadnej oferty, bo i tego nie możemy wykluczyć.  

Radny Franciszek Kuczka 

Uważam, że ten projekt uchwały należy poprzeć chociażby z tego względu, że Chełmża przez 

wiele lat troszczyła się o miejsca pamięci narodowej i utrzymuje je na wysokim poziomie. Jest 

szansa, że to miejsce znane chełmżanom z ofiarności  w czasie II wojny światowej i mam na 

myśli aktywność mieszkańców w walce z okupantem niemieckim spowoduje, że będą nadal  

upamiętniani. 

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, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

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

Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław 

Wiśniewski.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/290/22 

zmieniającej 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  

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Umowy na dostawę energii elektrycznej kończą się w II kwartale 2022 roku. Czy zawarto nowe 

umowy ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie zostały zawarte. Jesteśmy w dużej grupie zakupowej, więc to nie my do końca dyktujemy 

warunki. Grupa, w której jesteśmy ustaliła, że robimy przetarg co kwartał.  Obserwujemy, że 

wahnięcia ceny energii idą w górę. Przed nami kolejny przetarg na IV kwartał. Mogę porównać 

ceny, bo pamiętam dokładnie 2020 rok z tym co mamy teraz. Jedna MWh w 2020 roku 

kosztowała 232 zł, a obecnie 1096 zł. To jest na całą gospodarkę komunalną i na nasze 

oświetlenie. A na oświetlenie Energii Oświetlenie a to jest ponad 1000 lamp, osobno 

negocjujemy ceny. Mam na biurku przygotowaną informację jak ten wzrost przebiegał. Mogę 

Pani pokazać. Brak umowy jest rzeczą formalną, bo wciąż są nowe przetargi.  

Jesteśmy w dużej grupie zakupowej. Jest  w niej między innymi Toruń, kilka gmin naszego 

powiatu, uniwersytet, wyższa szkoła z Łodzi. Chodziło o to, żeby stworzyć siłę na rynku.   

 

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, Jakub Ingram, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/291/22 

zmieniającej 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 nadania nazw ulic na terenie miasta 

Chełmży  

  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformował radnych, 

że po przedstawieniu materiału na komisji gospodarki miejskiej zgłoszono sugestię, żeby nie 

mnożyć nazw ulic na tym osiedlu, tylko wydłużyć istniejące ulice i nazwać je Cichą i Pogodną.  

 

Ad. pkt 8.1 

        Głosowanie nad projektem 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, Jakub Ingram, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/292/22 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa 

Hallera  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1 

       Głosowanie nad projektem 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, Jakub Ingram, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/293/22 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną przy ul. Tadeusza Kościuszki w Chełmży  

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.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/294/22 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tadeusza 

Kościuszki w Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

przez Gminę Miasta Chełmża niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 

Chełmży przy ul. A. Mickiewicza 19a oznaczonej numerem ewidencyjnym 18 w obrębie 2  

 

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 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 



11 

 

Uchwała nr  XXXVII/295/22 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miasta Chełmża 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmży przy ul. A. Mickiewicza 

19a oznaczonej numerem ewidencyjnym 18 w obrębie 2 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w Gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w 

roku szkolnym 2022/2023 

 

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, Jakub Ingram, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/296/22 

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmża w 

zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 

przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 13  

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 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 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/297/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Chełmża 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 14 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 

 

Ad. pkt 14.1  

       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, Jakub Ingram, Dawid  Bocian, Anna Jakubowska, 

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

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

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVII/298/22 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. 

Bydgoska 7 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15   

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 16  

       Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 17 

        Wnioski i zapytania 
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Radny Franciszek Kuczka 

Zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza, żeby skierować pismo do Komisariatu Policji o 

częste patrole  w rejonie Bulwaru 1000-lecia i ulic przyległych do Bulwaru. W czwartki, piątki 

i soboty mają miejsce zakłócenia ciszy nocnej, niszczenie koszy, ogrodzeń i innych elementów 

posesji.  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1. Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć temat konserwacji pomnika na Chełmińskim 

Przedmieściu ? Czy ma to być konserwacja samego pomnika ? Czy zostanie również 

wyremontowany mur, który okala pomnik ? Czy istnieje ryzyko, że natrafimy na szczątki 

ludzkie podczas konserwacji ? 

2. Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć temat zamknięcia naszego jeziora ? Wszyscy wiemy, 

że był problem z śniętymi rybami. 

 

Ad. pkt 18 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1.Przygotujemy pismo i wyślemy do Komisariatu Policji. 

2. Ingerencja w grunt  nie jest głęboka, więc nie sądzę żebyśmy natrafili na szczątki ludzkie. 

Cmentarz jest z dwóch stron, bo za murem i przed murem. Mur nie będzie rozbierany ale tak 

zrekonstruowany, żeby usunąć pęknięcia i go wzmocnić. Ogrodzenie stalowe ma być 

odnowione. Mają być naprawione schody. W miejscu trawy mają pojawić się 3 płyty granitowe, 

na których ma być opis co tam się znajduje.  No i oczywiście zostanie odrestaurowany pomnik. 

Pomnik jest dziełem znanego polskiego artysty z naszego terenu. Wszystko odbędzie się pod 

pełnym nadzorem konserwatorskim. Do tej pory przeprowadzaliśmy tylko drobne naprawy 

pomnika, żeby lepiej wyglądał. Teraz ma zostać przeprowadzony radykalny remont pod 

nadzorem i wykonany przez specjalistów od konserwacji zabytków. Zakładam, że mur nie 

będzie rozebrany ale musi być wzmocniony, bo pęka.  

W koncepcji, która jest zatwierdzona przez konserwatora i IPN, zostają wszystkie tablice, tylko 

ich umiejscowienie może być inne.  Właściwie mamy odnowione już wszystkie takie miejsca. 

To jest ostatnie.  

3. W nocy z wtorku na środę zarządzanie  kryzysowe poinformowało nas o śniętych rybach na 

naszym jeziorze. Byliśmy na miejscu o 7,00 rano. Przed nami już był Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Straż Rybacka i Straż Pożarna. Sanepid pobrał próbki wody. Ryby 

zostały przewiezione i odżywały. Wiem to z relacji. Natomiast kilka godzin później pojawił się 
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komunikat Sanepidu o zakazie kąpieli. I tak naprawdę komunikat był nieprecyzyjny. 

Komunikat powieliliśmy na naszym !GO Chełmża. Nie wiem czy komunikat dotyczył całego 

jeziora, czy tylko  części. Mieliśmy mniejszy problem, bo nasze kąpielisko przestaje 

funkcjonować od dzisiaj. Natomiast chcieliśmy zasygnalizować, że w związku z pewnymi 

wątpliwościami  nie należy się kapać. Na piśmie jeszcze nic nie mamy ale z prowadzonych 

rozmów na miejscu wszystko wskazuje na przyduchę. Teorie były różne ale nie chcę się do 

nich odnosić. 

 

Ad. pkt 19 

       Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 20  

       Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 20  

       Zamknięcie sesji  

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
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