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P R O T O K Ó Ł  NR  XLI/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XLI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  1 grudnia  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 uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 – druk sesyjny nr 318. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2023 rok – druk sesyjny nr 314. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2023 roku -  druk sesyjny nr 315. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2023 rok – druk sesyjny nr 316. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 
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oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk sesyjny nr 312. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miasta Chełmża na 2023 rok – druk sesyjny nr 317. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Interpelacje. 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16. Oświadczenia. 

17. Komunikaty. 

18. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XLI 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 13.  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 
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       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Marek Jopp 

Pkt 17. Kiedy będziemy mogli jeździć obwodnicą Chełmży ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Jaka jest planowana trasa tej obwodnicy ? 

Pkt 1. Proszę przybliżyć temat dystrybucji  tabletek jodku potasu. Jeżeli byłoby takie 

zagrożenie, to gdzie tabletki będą wydawane ? Czy dla wszystkich mieszkańców Chełmży 

wystarczy ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Pkt 15. Proszę o rozszerzenie punktu. Chodzi o dostawę droższych falowników oraz 

zamontowanie dodatkowych modułów  fotowoltaicznych.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 13. Już na poprzednim posiedzeniu mówiliśmy na temat podpisania  umowy na wykonanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia  polegającego na montażu instalacji 

fotowoltaicznych na budynku pływalni krytej oraz hali sportowej.  

Pkt 14. Jest mowa o audycie energetycznym ex post dla budynków Małego i Dużego ratusza 

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z realizacją projektu 

pn.”Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”. Kiedy ta termomodernizacja 

miałaby nastąpić ? Rozumiem, że dopiero po wykonaniu audytu ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1 

Mamy około 20 tysięcy tabletek. Jest opracowany precyzyjny program ich wydawania. To nie 

jest takie proste, bo skuteczność tabletki to dosłownie kilka godzin. Zorganizowanie 

wydawania tabletek przy założeniu, że inna dawka jest dla dzieci i inna dla dorosłego jest 

trudne, jednak nie będziemy dzielić tabletek. Nie będziemy wydawać na prośby, naleganie osób 

powyżej 60 roku życia. Generalnie miejscem wydawania będą szkoły. Mamy ustalony 
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porządek. Mamy ustalone osoby, które będą się tym zajmowały. W momencie gdyby doszło do 

takiej sytuacji, mamy wyznaczony dodatkowy punkt i jest to urząd. Tutaj ludzie będą pytać. I 

żeby było szybko to będziemy od ręki wydawać tabletki. Nie potrafię powiedzieć czy będziemy 

wydawać w mieście. Tego w programie nie ujęliśmy ale ze względu na skuteczność tego leku 

będziemy musieli to zrobić jak najszybciej.  Podsumowując, mamy dokładnie opracowany 

plan, który został zgłoszony do wojewody.  

Ad. pkt 13 

Podpisaliśmy umowę na realizację PFU czyli Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

właściwie jednego zadania. Będzie to w jednym zadaniu ale może w  dwóch przetargach, dzisiaj 

trudno mi powiedzieć dokładnie. Z tego powodu, że przy fotowoltaice na budynku Bydgoska 

7 i na hali sportowej chcemy iść trybem zaprojektuj i wybuduj. Jest to najlepsze rozwiązanie. 

Wtedy PFU jest konieczne, bo potencjalny wykonawca musi wiedzieć precyzyjnie czego 

oczekujemy  jeżeli chodzi o parametry,  zakres urządzeń i tak dalej. Dlatego po opracowaniu 

PFU i dołożeniu do tego specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłosimy przetarg na 

wykonawstwo.  

My nie robimy tego zbyt często. Inne gminy robią to zdecydowanie częściej.  Mam na myśli 

tryb zaprojektuj i wybuduj. Praktykujemy to od jakiegoś czasu przy oświetleniu. Też jest 

łatwiej, bo to fachowcy określają istotne rzeczy i ich wiedza jest tutaj  zdecydowanie 

ważniejsza.  

Ad. pkt 14 

Audyt   energetyczny jest  wykonywany po termomodernizacji  budynków. Musimy wykazać 

efekt. Wszystkie te obiekty zostały już poddane termomodernizacji. I to zadanie jest wykonane 

od środka, bo na ścianach zewnętrznych nie można było tego zrobić. Potrzebne jest 

udowodnienie efektywności wskaźników tego przedsięwzięcia.  

Ad. pkt 15 

Podpisaliśmy umowę z firmą Solar Breaker sp.  z o.o. na roboty dodatkowe związane z  

zadaniem inwestycyjnym pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych źródeł  energii 

na terenie miasta Chełmży …”.  Roboty dodatkowe to nie tylko falowniki, które wynikają ze 

zwiększenia mocy na dachu. Wszędzie tam gdzie zwiększono moc na dachu są to indywidualne 

zamówienia osób, które za to od początku płacą,  za wszystko co jest dodatkowe i nie objęte 

dotacją. Musi to iść przez nas, bo jest w całości na istniejącej instalacji. I dla wykonawcy tego 

zadania są to roboty dodatkowe. Jeżeli ktoś ma z nami umowę, to my występujemy w imieniu 

osoby, u której to jest montowane i ta osoba wpłaca pieniądze do nas. I na tym etapie jest to w 

100%, bez dotacji.  
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Ad. pkt 17 

Umowę podpisało 5 gmin. Umowa dotyczy STES-iu czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego i dopiero to studium tak naprawdę wytyczy korytarz przebiegu obwodnicy.  

Obwodnica już się pojawiła w niektórych dokumentach. Między innymi w studium 

uwarunkowań kierunków zabudowy gminy, bo ona w znaczącej części idzie w gminie 

Chełmża, omijając miasto. Więc przybliżony przebieg obwodnicy jest nam znany. Przy czym 

ten STEŚ dotyczy połowy. Obwodnica zaczynałaby się rondem 200-250 metrów od 

skrzyżowania jedynki jak się jedzie z Kończewic i przebiegały przed Cukrownią. Następnie 

wyjdzie na ulicy Chełmińskie Przedmieście, dalej za Archidiakonką, przez Trakt, aż do ul.3 go 

Maja. Natomiast tej części w  tej chwili nie bierze się pod uwagę. Bierze się  rozwiązanie do 

Chełmińskiego Przedmieścia i z Chełmińskiego Przedmieścia do ul. 3-go Maja ruch byłby 

kierowany tak jak jest dzisiaj, jak jedziemy z Bielczyn. Obwodnica to nie jest tylko sprawa 

odciążenia dużego ruchu ciężarowego. I tak globalnie, wszystko co jedzie do Wąbrzeźna to 

jedzie przez Chełmżę. A po drugie jeżeli zostanie opracowany STEŚ i podjęta decyzja kiedy, 

to mówi się o perspektywie unijnej w budżecie 2020-2027. Dla nas bardzo istotna będzie 

rozmowa z Cukrownią. I być może w ten sposób udałoby się skomunikować obwodnice. Takie 

miejsca są ale w przypuszczalnym korytarzu, to właściwie można by całkowicie z miasta 

wyeliminować transport buraka. To moim zdaniem powinien być temat nr 1.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Ad. pkt 14. Jeżeli audyt wykaże brak oczekiwanego wskaźnika  efektywności wykonanej 

inwestycji, czym to będzie skutkowało dla miasta ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Podpisując umowę na dofinansowanie zadania w ramach ochrony zabytków, zobowiązaliśmy 

się do uzyskania wskaźników. I od samego początku projektując i ustalając sposób realizacji 

założyliśmy, że te wskaźniki osiągniemy. Pytanie jest niebezpieczne, bo mogłoby skutkować 

zwrotem dofinansowania lub pomniejszeniem, czyli korektą na dofinansowanie ale ja tego nie 

zakładam. To nie jest tak, że my nic nie wiemy. Robimy audyt, który będzie dokumentem 

dokumentującym fakt, że taki uzysk nastąpił. Już dziś mamy wiedzę, że w pomieszczeniach 

jest cieplej. A więc siłą rzeczy jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.  

 

Ad. pkt 6 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034  
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Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany w projekcie uchwały. 

 

Ad. pkt 6.1.  

          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, Jakub Ingram, 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  XLI/306/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2022-2034 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2023 rok  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do 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 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram, 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  XLI/307/22 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2023 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram, 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  XLI/308/22 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2023 roku 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2023 rok  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Ad. pkt 9.1.  

           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, Jakub Ingram, 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  XLI/309/22 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 

rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022  

 

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 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram, 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 
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Uchwała nr  XLI/310/22 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miasta Chełmża na 2023 rok  

 

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 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Jakub Ingram, 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  XLI/311/22 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

Miasta Chełmża na 2023 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
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Ad. pkt 13 

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 14 

        Wnioski i zapytania 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

1/ Chciałabym zapytać o węgiel, który mieszkańcy będą mogli kupić po cenie preferencyjnej. 

Jakie jest zainteresowanie mieszkańców tym węglem ? Czy są problemy z dostawą ? Czy mamy 

informację jakiej jakości jest ten węgiel ? Do kiedy można składać wnioski  na węgiel po cenie 

preferencyjnej ? 

2/ Drugi temat jest również gorący a chodzi o oświetlenie. Nie ukrywam, że wiele osób zgłosiło 

się do mnie z problemem, że rano między godziną 6,30 i 7,00  jest ciemno. Z Panem 

Burmistrzem rozmawiałam telefonicznie w tej sprawie. Mieszkańcy zgłaszają, że rano jak 

dzieci idą na autobus lub pociąg a dorośli idą do pracy i są na ciemno ubrani to ciężko zauważyć, 

gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych. Czy w związku z tym istnieje szansa, żeby  wydłużyć 

o pół godziny rano oświetlenie miasta ?  

Radna Krystyna Myszkowska 

1/ To są nie tylko uwagi pieszych ale też kierowców. Natomiast o godzinie 16,00 kiedy jeszcze 

nie jest włączone oświetlenie, zmierzch następuje coraz szybciej i dochodzące osoby do przejść 

dla pieszych są niewidoczne dla kierowców. Naprawdę to jest bardzo dokuczliwe. Te pół 

godziny w jedną i drugą stronę naprawdę byłoby konieczne.  

2/ Chciałabym zwrócić uwagę na potrzebę ochrony Ratusza przed gołębimi odchodami. 

Zwróciło się do mnie w tej sprawie kilka osób. I na ich prośbę zwracam się, aby rozpatrzyć 

jakiekolwiek możliwości ochrony ratusza. Wiem, że są duże ograniczenia jeśli chodzi o 

ochronę budynków przed ptakami. Jednakże nasz Ratusz jest tak pięknie odnowiony i można 

by się nad tą sprawą pochylić.  

3/ Prowadzenie światłowodu głównie w chodnikach. Ta inwestycja jest cały czas realizowana. 

Obserwując działania firm, to zazwyczaj były to działania bardzo pozytywne. Szedł światłowód 

a za nim zaraz miało miejsce uzupełnienie kostki polbrukowej. Na ulicy Piotra Skargi od nr 5 

do 9 do tej  pory nie zostało to zrobione. A jest to ulica dosyć często uczęszczana, między 

innymi przez uczniów. Jak jest duża wilgoć to jest to duże utrudnienie. Ponadto przy budynku 

znajdującym się u zbiegu ulic P.Skargi i Hallera znajduje się duża wyrwa w chodniku. To też 

jest bardzo uciążliwe.   
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Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Chciałem zapytać o ozdoby świąteczne. Czy poza choinką będą w tym roku jakieś elementy 

świąteczne ? 

Radny Jakub Ingram 

Mam pytanie dotyczące inwestycji na osiedlu pensjonatowym. Czy wszystko przebiega 

zgodnie z planem ? Czy są jakieś zagrożenia ?  

 

Ad. pkt 15 

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Sprzedaż węgla. Od początku weszliśmy w  temat bezpośredniej sprzedaży węgla przez 

gminę. Wybraliśmy operatora, którym jest Firma Irla. Sprzedaliśmy do tej pory 250 ton węgla.  

Realizujemy to na bieżąco o ile nie zostaną zachwiane dostawy. Przywozimy węgiel z Torunia. 

Węgiel jest ale nie w nadmiarze. Do tej pory udaje nam się przywozić takie ilości węgla, które 

zabezpieczają potrzeby. Mieszkańcy cały czas składają wnioski. Trudno powiedzieć, czy będą 

na 350 czy 400 ton. Do tej pory nie było żadnych zakłóceń jeżeli chodzi o możliwość nabycia 

węgla po preferowanej cenie czyli 1930 zł za tonę. W tej cenie nie ma workowania i transportu.  

Było pytanie jakiej to jest jakości węgiel ? Mamy certyfikaty i dla nas to jest miarodajne. 

Zdarzają się nam mieszkańcy, którzy mówią, że pali się bardzo dobrze i jeszcze takiego węgla 

nie mieli.  I mogę powiedzieć, że na pewno zdarzą się tacy, którym nie będzie się palić. A z 

jakiego powodu nie wiem. Dziś nie mamy podstaw sądzić, że z tym węglem jest coś nie tak. 

Przy przywiezieniu pierwszego transportu na niewielkiej ilości zrobiono próbę. Jak będzie dalej 

nie wiem.  Wnioski przyjmujemy na bieżąco. Mamy wciąż mnóstwo interesantów.  

2/ Z oświetleniem to jest tak, że chyba nie macie Państwo racji. Jest kilka kwestii. Po pierwsze 

zmieniły się przepisy o ruchu drogowym. I to jest to co pani radna mówi o kierowcach i 

ostrożności na przejściach dla pieszych. Jednakże nikt  z tego powodu nie wprowadził 

dodatkowego oświetlenia. Sam jestem kierowcą i wiem jak to wygląda. Oświetleniem reguluje 

zegar astronomiczny. Jest to zegar uzależniony od wschodu i zachodu słońca. Zegarów jest 

kilka.  I co roku jest ten sam problem i właściwie niewiele się z tego powodu dzieje. My zegara 

nie przestawiamy. W związku z tym, że w tym roku są jeszcze wyłączenia to ten temat stał się 

bardziej aktualny ale nie jest inaczej niż było. Problem polega jeszcze na tym, że zegary 

astronomiczne są dostosowane chyba do innej pogody. Wyłączamy ludziom światło, bo mamy 

oszczędzać. Przestawimy zegar i okaże się, że jak spadnie śnieg to będzie jasno.  Chciałem Pani 

radnej zwrócić uwagę, że jeżeli rozmawiamy to trzeba znać temat do końca. Mniej więcej 
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jedziemy na podobną godzinę do pracy. Dlatego zaobserwowałem sytuację, o której Pani mówi.  

I w tym przypadku trochę pomajstrowaliśmy i dzisiaj  lampy palą się dłużej.  Jeżeli jest awaria 

na ulicy, to zgłaszam do firmy, która się tym zajmuje. Tego samego dnia co zgłosiłem 

pojechałem wieczorem i okazało się, że żadnej awarii na ulicy nie ma. Musimy być bardziej 

precyzyjni, bo za tym idą koszty. Ja tego samego dnia, w którym z  Panią rozmawiałem o 

godzinie 22,00 byłem na ulicy Kościuszki. I  ulica Kościuszki od Toruńskiej do Głowackiego 

była oświetlona. Oczywiście paliła się co druga lampa. Natomiast słuszna była  nasza rozmowa, 

bo staram się reagować na to co Państwo mówicie. Mówiłem, że nie powinniśmy przesuwać 

zegara. Mimo to  zegar dziś jest przesunięty o 20 minut. Jeżeli zareagujemy na to co Pani mówi, 

to przy tej pogodzie to będziemy musieli włączać światło o 15,30. Czasem o tej godzinie już 

jest ciemno. Jeżeli taka będzie wasza wola, to włączymy ale jak sobie damy radę nie wiem. 

Taka jest prawda. Jeszcze raz powtórzę, my sobie tego nie wymyśliliśmy. Robi to zegar 

astronomiczny. Sprawa jest poruszana z dwóch powodów.  Po pierwsze to sprawa przepisów 

na przejściach dla pieszych. Piesi w ogóle nie zwracają uwagi na kierowców. Taka jest prawda. 

Taką im dano delegację i tak się zachowują. I to stwarza niebezpieczeństwo. A druga sprawa, 

to w ogóle dużo mówimy o oświetleniu. Miasta wyłączają  oświetlenie. My nie mamy żadnego 

odcinka, żebyśmy wyłączyli całkowicie oświetlenie. Zrobiliśmy korektę przejść dla pieszych. 

Chodziło o to, żeby każde przejście było oświetlone.  

Podsumowując, możemy włączyć oświetlenie o 15,00 ale nie wiem czy o to chodzi.  

3/ Na ostatniej sesji poruszono temat świątecznego oświetlenia. Nie wiem czy to jest duże 

zużycie. Jeżeli oszczędzamy to chcemy też etycznie podejść do tego i sobie w  tym roku to 

odpuścimy. Będą tylko dwie choinki. Jedna na Rynku i druga żywa od strony ulicy Toruńskiej.   

4/ Muszę Państwu powiedzieć, że możemy się pochwalić mobilizacją pracowników, 

koordynacją, którą prowadzi Pan Wilczyński przy zakupie węgla. Potwornie się tego baliśmy.  

I nadal boimy się jakości węgla, bo ona w każdej chwili może nie być taka jak mówię. Dajemy 

sobie radę, na razie dzieje się bardzo dobrze. Natomiast mieszkańcy reagują różnie. Od słów 

szacunku po pretensje. Zdarza się, że jeszcze ktoś nie kupił a już wie, że węgiel się słabo pali. 

Zrobiło się trochę tak jak w sklepie.  

5/ Ochrona Ratusza przed ptakami. Mamy problem nie tylko od ulicy ale również od podwórka. 

Pewne działania podejmujemy. Są miejsca gdzie mamy założone kolce. Kiedyś stosowaliśmy 

klej. Nie wiem czy to humanitarne. Gołąb się odklei ale tego nie lubi. Na tym to polegało. Na 

razie zmobilizowaliśmy pracowników obsługi co do sprzątania. Jest temat i jest problem.  

6/ Kostka polbrukowa. Nie dyskutuję na ten temat. Trzeba to sprawdzić i ewentualnie 

przyspieszyć.  
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7/ Pensjonaty wyglądają jak poligon. Później będzie wyglądać pięknie. Nie ma informacji 

sugerujących, że coś nie będzie zrobione w czasie. Nawet udało nam się już wejść na ulicę 

Szymborską. My to tak trochę robimy  przy okazji. Niewiele to kosztuje albo nic. Urobek jest 

dobrym materiałem. Przy budowie kanalizacji był nawożony i w większości to melafir.  

Pozwoli nam poprawić znacząco warunki na ulicy Szymborskiej. Natomiast na osiedlu robota 

idzie pełną parą. Roboty kanalizacyjne są prawie pokończone. W tym tygodniu, jeżeli pogoda 

pozwoli, na jakimś odcinku mieli wejść na układanie polbruku. 

 

Obecnie na Ratuszu jest stary sokół, którego mieliśmy w Sadku. Tam jest nowe urządzenie. I 

tak trochę hałasuje ale czy przyniesie efekt, trudno nam powiedzieć. W mieście jest w ogóle 

problem. Wystarczy popatrzeć na niektóre dachy na Rynku. Nawet wiem o konflikcie między 

tymi, którzy dokarmiają i tymi, którzy zwracają uwagę na sprawy estetyczne na i przed 

budynkiem.   

 

Ad. pkt 16 

        Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 17 

          Komunikaty 

Nie złożono komunikatów. 

 

Ad. pkt 18 

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XLI sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 

 

 


