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P R O T O K Ó Ł  NR  XLII/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XLII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  22 grudnia  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. 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 nr 323. 

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 324. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034 – druk sesyjny nr 319. 

8.1. Odczytanie Uchwały nr 9/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2023-2034. 

8.2. Dyskusja nad projektem uchwały. 

8.3. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 



2 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok – druk sesyjny nr 320. 

9.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 

9.2. Odczytanie Uchwały nr 9/P/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 

2023 rok Miasta Chełmży. 

9.3. Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży. 

9.4. Stanowisko Burmistrza Miasta dot. opinii i wniosków komisji stałych. 

9.5. Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków. 

9.6. Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych wniosków. 

9.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk ses. nr 325. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w Gminie Miasta Chełmża w zakresie obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci i uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych – druk sesyjny nr 321.  

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków  na terenie Gminy Miasta Chełmża – druk sesyjny nr 322. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Informacja o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

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 

Otwarcia XLII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski.   
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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 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Wszyscy Państwo otrzymaliście proponowany porządek dzisiejszej sesji. Chciałbym 

zaproponować wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz 

stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.  

 

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 13. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną 

zmianą. 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 XLI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 
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Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 3 

Proszę o rozszerzenie punktu. O co chodzi z opinią rzeczoznawcy ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 4,5,6 

Czy ustalenie osób, które mają uprawnienie do tego dodatku sprawia jakieś problemy ? Czy 

spływają pieniądze na dodatek ? I w związku z tym wypłaty przebiegają bez zakłóceń ? W 

jakiej cenie nasi mieszkańcy mogą kupić węgiel ?  

Pracownicy MOPS  są upoważnieni do przeprowadzenia  wywiadów środowiskowych w 

sprawach z zakresu dodatku węglowego.  Jakiego typu są to wywiady środowiskowe ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 19 

Proszę o przybliżenie tematu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 3 

5 lub 6 lat temu Cukrownia przy pomocy bardzo dużej firmy prawniczej podjęła decyzję o 

rewizji składanych deklaracji podatkowych. Robiło to wówczas w Polsce bardzo dużo 

podmiotów gospodarczych. Bardzo dużo firm powielało swoje deklaracje co roku. KPMG 

zwracało uwagę na to, że ze względu na zmianę ustawodawstwa niektóry podatek jest 

niepotrzebnie płacony i tak dalej.  Istnieje możliwość zwrotu podatku do 5 lat. Wówczas  w 

wyniku przeprowadzonej operacji przez KPMG doszło do sytuacji, że mieliśmy do oddania 

około 2 mln zł podatku od nieruchomości na rzecz Cukrowni. Była to bardzo duża kwota. 

Oczywiście podjęliśmy różnego rodzaju starania, które miały tę kwotę zmniejszyć.   Mieliśmy 

na to inne spojrzenie. Korzystaliśmy wtedy z pomocy ekspertów. Udało się znacząco obniżyć 

tę kwotę. Dzisiaj już nie pamiętam do jakiej kwoty. Między innymi dlatego, że 

zakwestionowaliśmy ustalenia KPMG w tej kwestii. Oczywiście ten podatek nie został 

zwrócony ale był kompensowany tak jak był płacony podatek od nieruchomości. Podjęliśmy 

decyzję o spojrzeniu z naszego poziomu na niektóre sprawy podatkowe i istotną rzeczą stał się 

silos, mówię o starym silosie. I stwierdziliśmy, że płacenie za silos jako za budynek czyli od 

powierzchni  a nie jako budowla od wartości, w naszej ocenie nie jest do końca zgodne z 

prawem. No i zaczęło się całe postępowanie. Wydaliśmy decyzję o nakazie zapłaty za okres 5 

lat wstecz. Cukrownia odwołała się od tej decyzji do SKO, do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. I ta decyzja została utrzymana  w mocy. Uregulowaliśmy sprawy podatku. 

Nasze straty praktycznie były żadne.  Cukrownia odwołała się do Naczelnego Sądu 
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Administracyjnego. W NSA to odleżało tak długi czas, że jak praktycznie przyszedł wyrok, 

który był dla nas niekorzystny, to się okazało, że przypomniała nam się dopiero sprawa. Wyrok 

niekorzystny to pojęcie względne, ponieważ sąd zwrócił uwagę na pewne sprawy proceduralne. 

Więc bardziej sprawa dotyczyła innego uzasadnienia naszej decyzji, niż tak naprawdę zmiany 

stanowiska. Cukrownia mając świadomość, że to  dochodzenie racji im się nie opłaci, po prostu 

usiadła z nami do rozmów, chcąc tę materię w jakiś sposób zakończyć. Była konieczność 

wydzielenia niewielkich urządzeń przy silosie i przy stacji segregacji,  bo na to zwracaliśmy 

uwagę,  które można by wyłączyć z tego podatku od wartości budowli. I do tego był nam 

potrzebny ekspert, który wcześniej nam robił opracowanie. Musieliśmy to zrobić 

profesjonalnie. Stąd była umowa. Ten Pan się tym zajął. I właściwie ta sprawa nie jest jeszcze 

zakończona ale jej koniec jest całkowicie przewidywalny, bo nie ma sporu miedzy stronami. 

Ad. pkt 4,5,6 

To logiczne, że rozdzielamy funkcje związane ze sprzedażą węgla, z wypłacaniem itd. W tej 

chwili mamy tutaj cały sklep i to realizujemy.  

Wywiady środowiskowe dotyczą noweli ustawy o dodatku węglowym. Jak Państwo pamiętacie 

pierwotna wersja była na gospodarstwo domowe, potem na adres i piec pod tym adresem, a 

później jeszcze wprowadzono nowele, bo jeżeli pod jednym adresem są dwie rodziny lub ktoś 

nie zgłosił  budynku do CEEB lub zgłosił ale popełnił błąd , to takie osoby traciły uprawnienia 

do dodatku. Nowela spowodowała, że mamy obowiązek zrobić wywiad środowiskowy i 

określić jaki jest stan faktyczny. I na tej podstawie uznać  wypłatę dodatku lub nie. Zostało nam 

już niewiele tego typu gospodarstw domowych. Wywiady są więc wykonywane i my mamy 

jeszcze obowiązek  w imieniu tej osoby złożyć wniosek do CEEB.  

W tej chwili na dodatek węglowy są już chyba wszystkie pieniądze według rozpatrzonych 

wniosków. Rzeczywiście przyszły z bardzo dużym opóźnieniem. To też powoduje, że my w tej 

chwili robimy wszystko, żeby do końca roku je wypłacić. Mam nadzieję, że się uda. Może się 

tak jednak zdarzyć, że jakieś osoby zostaną na rok następny. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jeżeli w mieszkaniu jest piec węglowy i ogrzewanie gazowe. Dodatek węglowy jest 

przyznawany ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To trudne pytanie. Niektórzy sobie przypomnieli, ze mają piec węglowy a wcześniej mieli  

gazowe ogrzewanie.  My jesteśmy od tego, żeby stwierdzić co jest używane do ogrzewania 

mieszkania. Jeżeli używamy piec węglowy to wedle ustaw jakie obowiązują jest prawo do 

dodatku węglowego. I między innymi wywiad jest po to. Jeżeli w domku jednorodzinnym są 
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faktycznie dwie rodziny i stanowią dwa odrębne mieszkania i mimo, że jest jeden piec to 

dodatek się należy dla dwóch rodzin. Czasem to są bardzo delikatne i życiowe sprawy. 

Mógłbym tutaj podać zdecydowanie więcej przykładów. Potem jest jeszcze wypłata dodatku 

na pellet, biomasę, drewno itd. Długo mógłbym mówić czym można palić w kominku. To my 

mamy stwierdzać i nie ukrywam, że niektóre sprawy są jednoznaczne a inne nie. Staraliśmy 

się, żeby spraw odmownych było niewiele. Przy czym odmowa jest decyzją administracyjną i 

będzie możliwość  odwołania się do SKO i te rozstrzygnięcia mogą być różne.  

Zgodnie z ustawą cena zakupu węgla przez gminę to  1500 zł. Jeśli robił to operator czyli 

podmiot wskazany przez gminę  i w całości zajmował się wszystkim to cena węgla mogła być 

do 2200 zł. Chcąc uniknąć sytuacji, że będziemy mieli maksymalną cenę podjęliśmy rozmowy 

i doszliśmy do ceny 2100 zł. Stwierdziliśmy jednak, że nie tędy droga i podjęliśmy się sami 

dokonywania wszystkich operacji związanych z zakupem węgla w TOREC-u i indywidualną 

sprzedażą węgla w urzędzie. Oczywiście potrzebowaliśmy operatora, który to będzie przywoził 

i sprzedawał. Po negocjacjach ustaliliśmy cenę na 1929,99 zł za tonę. I dzisiaj za tyle 

sprzedajemy węgiel. Można kupić w tym roku 1,5 tony i w przyszłym również 1,5 tony. Można 

też w tym roku nie wziąć i kupić 3 tony w przyszłym. Do zakupu w tej cenie uprawniona jest 

osoba, która otrzymała dodatek węglowy.   

Sprzedanych mamy 430 ton węgla. Pozostała część węgla zostanie przeniesiona na przyszły 

rok. Myślę, że dojdziemy do tysiąca a więc wcale nie jest to mała ilość.  

Ad. pkt 19 

Odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  MOF i ono było zdalne. 

Wcześniej było poprzedzone posiedzeniem zarządu, który przygotował materiały, między 

innymi zmiany w statucie, zmiany w planie finansowym MOF-u na lata następne, 

wynagradzanie koordynatorów, decyzja dotycząca wyposażanie biura. Na tym posiedzeniu on-

line przyjęto uchwały z udziałem wszystkich członków MOF-u.  

 
 

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.    
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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 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram, Marek Jopp, Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej 

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/312/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034  

 

Ad. pkt 7.1 

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram, Marek Jopp, Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej 

Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/313/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1 

       Odczytanie Uchwały nr 9/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2023-2034 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 9/WPF/2022 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie WPF na lata 2023-2034, która to stanowi załącznik 

do protokołu.   

 

Ad. pkt 8.2.  

       Dyskusja nad projektem uchwały 

 

Radny Wiesław Wiśniewski – członek Komisji planowania, budżetu i finansów przedstawił 

stanowisko komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Stanowisko komisji rady stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.3 

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram, Marek Jopp, Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej 

Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr  XLII/314/22 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży  

na lata 2023-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok  

 

Ad. pkt 9.1 

        Przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił główne założenia projektu 

budżetu miasta Chełmży na rok 2023. 

 

Ad. pkt 9.2.  

       Odczytanie Uchwały nr 9/P/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej 

na 2023 rok Miasta Chełmży 

 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Nr 9/P/2022 Składu 

Orzekającego  Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 

roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Chełmży, 

która to stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. pkt 9.3 

       Odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

 

Radny Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji  w sprawie projektu budżetu miasta na 2023 rok. Stanowisko komisji rady 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.4 

       Stanowisko Burmistrza Miasta dot. opinii i wniosków komisji stałych 
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W związku z brakiem uwag komisji punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 9.5 

       Dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

Radny Jakub Ingram 

Chciałbym się odnieść do inwestycji, a szczególnie do inwestycji drogowej na osiedlu przy ul. 

Górnej i miejmy nadzieję, że również przy ulicy Zagrodzkiego. Cieszy nas mieszkańców to, że 

mamy kolejne osiedle z wygodną infrastrukturą i co za tym idzie ma miejsce poprawa komfortu 

życia mieszkańców tych obszarów miasta. Na tak dużą skalę zaczęliśmy od osiedla przy  ul. 

Maja, następnie było osiedle przy ul. Wyszyńskiego, teraz trwają prace przy osiedlu 

pensjonatowym. W roku 2023 rozpoczniemy osiedle przy u. Górnej. To już będzie naprawdę 

duża część miasta, w której mieszkańcy mogą komfortowo żyć.   

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Inwestycje na poziomie ponad 30% to bardzo duża kwota.  Nie wiem czy nie największa, jeśli 

chodzi o wydatki inwestycyjne Chełmży.  Wszystkie inwestycje bardzo cieszą, bo inwestycja 

to rozwój miasta. Robi się to dla mieszkańców, którzy mogą z tego korzystać. Widoczny jest 

efekt wizualny. Także bardzo mnie cieszy wydatkowana kwota na inwestycje. Jest to z 

pożytkiem dla mieszkańców i należy to robić. 

 

Ad. pkt 9.6.  

        Stanowisko Burmistrza Miasta w przedmiocie zgłoszonych indywidualnych 

wniosków 

 

W związku z brakiem  indywidualnych wniosków radnych punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 9.7 

        Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian , Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/315/22 

w sprawie budżetu miasta na 2023 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

 

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 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian , Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/316/22 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz 

ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w Gminie Miasta Chełmża w zakresie obliczenia zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych  
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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 11 radnych –  za 11. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian , Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Kaczorowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/317/22 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Chełmża 

w zakresie obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych do jednostek oświatowych 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Miasta Chełmża  

 

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 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian , Jakub Ingram, Marek Jopp, 

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

Kaczorowski, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/318/22 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków  na terenie  

Gminy Miasta Chełmża 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

       Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty  za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

 

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 12 radnych –  za 12. 

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram, Marek Jopp, Marcin 

Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński, Bartłomiej 

Kaczorowski, , Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLII/319/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 14 

       Informacja o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2021 r. 

 

Radny Janusz Kalinowski - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację o wydanych 

decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31grudnia 2021 roku.  Odczytana 

informacja 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 

Radni nie złożyli wniosków i zapytań.  

 

Ad. pkt 18  

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

W związku z tym, iż radni nie złożyli wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 19 

        Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 20  

        Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Mamy wyjątkowy czas. Chciałbym Państwu i w Państwa imieniu również naszym 

mieszkańcom życzyć spokojnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę 

żeby to były święta wśród najbliższych. Pierwszy raz obchodzimy Święta Bożego Narodzenia 

kiedy za naszą granicą toczy się okrutna wojna, która tak do końca wcale nie jest nam obojętna. 

Polacy pięknie pokazali solidarność z narodem ukraińskim. Również chełmżanie, kiedy była 

potrzeba udzielenia pomocy ludziom w potrzebie, byli zawsze otwarci z wyciągniętą dłonią. A 

ten Nowy Rok przede wszystkim niech zakończy tę wojnę. Niech wszystko stanie się lepsze. 

A Państwu życzę, żeby te wszystkie życzenia w gronie najbliższych ziściły się w  nowym 2023 

roku. Rok ten zapowiadany jest jako trudny ale jednocześnie z ogromną nadzieją, że to następne 

będzie lepsze, bo tak dziać się powinno. I tego wszystkiego Państwu i naszym mieszkańcom 

bardzo gorąco życzę.  

Radny Janusz Kalinowski 

Pozwólcie Państwo, że wspólnie z Panią Małgorzatą Polikowską dołączymy się do tych życzeń. 

Niech magia wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim Państwu radość i szczęście. Niech 

każdy dzień Świąt Bożego Narodzenia dzieje się własnym pięknem a nowy 2023 rok  niech 

przyniesie radość, szczęście i spełnienie marzeń. Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt 

Bożego Narodzenia. A korzystając z tego, że jestem przy głosie chciałbym podziękować 

zarówno Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik ale również wszystkim pracownikom, którzy brali 

czynny udział w projektowaniu budżetu miasta. Chciałbym podziękować Państwu radnym, 

którzy przez miniony rok zgłaszali wnioski do budżetu i to pozwoliło budować to co mamy 

zaplanowane na rok przyszły.  

 

Ad. pkt 21 

        Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XLII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 

 

 


