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P R O T O K Ó Ł  NR  XLIII/23 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XLIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  19 stycznia  2023 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. 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 2023 

rok – druk sesyjny 334. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034 – druk sesyjny nr 335. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia w drodze 

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży w 

jednostkę budżetową  pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki – druk sesyjny nr 327. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście – druk sesyjny nr 

328. 
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9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej Chełmży na rok 2023 – druk sesyjny nr 329. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2022 rok. 

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 XLIII 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 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o  włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał : 

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(druk sesyjny nr 330), 

- zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
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żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023  (druk sesyjny nr 331), 

- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

2023 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (druk sesyjny nr 332),    

- zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miasta Chełmża na 2023 rok (druk sesyjny nr 333), 

- zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej (druk sesyjny nr 336). 

Jest to spowodowane kilkoma sprawami. Niestety część personelu urzędu choruje i niektóre 

sprawy zostały przesunięte w czasie. Ponadto mamy tematy, które nas zaskoczyły. Na przykład 

zmiana uchwały Rady Ministrów dotycząca odżywania, a wszystkie tego typu sprawy 

wymagają szybkiego załatwienia. Na części komisji projekty uchwał zostały omówione, tylko 

tyle, że nie znalazły się w pakiecie materiałów na sesję. 

 

Ad. pkt 3.1 

       Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. Wszyscy radni 

głosowali za. Wprowadzone projekty uchwał zostaną omówione w punktach 11-15. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną 

zmianą. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco : 

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 2023 rok 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034  

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia w drodze 

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży w 

jednostkę budżetową  pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki  

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście  

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej Chełmży na rok 2023  

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

12.1 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania do 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

13.1 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miasta Chełmża na 2023 rok 

14.1 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej 

15.1 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

16. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2022 rok. 
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17. Interpelacje. 

18. Odpowiedzi na interpelacje. 

19. Wnioski i zapytania. 

20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21. Oświadczenia. 

22. Komunikaty. 

23. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. pkt 4  

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1 

       Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu : 14 za, 1 wstrz. 

 

Ad. pkt 5 

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Marek Jopp 

Pkt 15. Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu o dofinansowanie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” . Kwota  

dotacji  wyniesie 487.500,00 zł dla 21 beneficjentów końcowych. Przedsięwzięcie  zostanie 

wykonane do dnia 31.12.1023r. 

Proszę o rozszerzenie informacji. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 13.Podpisanie umowy z ZGK sp z o.o. w Chełmży na wykonanie zadania pn.”Utrzymanie 

dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2023-2024”…  

Wymieniono maksymalne kwoty, do których ta usługa będzie wykonywana. Ogólna kwota to 

354.033,36 zł., w rozbiciu na lata 2023 do kwoty 200 tys zł  i 2024 do kwoty 154 tys  zł. Czym 

jest podyktowana ta rozbieżność w kwotach ? Czy to są okresy porównywalne ?  

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 14. Podpisanie umowy z ZGK sp z o.o.  w Chełmży na wykonanie zadania pn.”odbiór i 

zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 

2022-2024”. Zadanie będzie realizowane do kwoty 9.000.000,00 zł. 
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Czy podpisanie umowy spowoduje podwyższenie opłaty za odpady komunalne ? Jeżeli ma być 

podwyżka to  jaka ona będzie ? Czy już są przymiarki co do wysokości tej opłaty ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 6. Ustalenie stawek czynszu za najem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w 

Chełmży. 

Wiadomo, że wzrosły ceny gazu i prądu. Jak się kształtowała stawka od m2 w 2022 roku i jaka 

jest obecnie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6 

Inkubator Przedsiębiorczości jest po pierwszym roku  działalności. Nie jest tajemnicą, że w 

pierwszym roku nam się nie zbilansował. Nałożyły się na to dwie rzeczy. Z jednej strony nie 

zawsze mieliśmy wynajęte wszystkie powierzchnie. A dwa to zmienność  sytuacji jeśli chodzi 

o ogrzewanie i prąd.  Podwyżka, o której byli poinformowani najemcy pod koniec 2022 roku  

uwzględnia taki stan, że po zapłaceniu prądu i gazu powinno to nam się zbilansować. Obłożenie 

jest 100%/ i dzięki sprawności Pani, która tym zawiaduje pomieszczenia, które miały trochę 

inne przeznaczenie dziś też są wynajęte. Wzrost jest na poziomie 17-18%. Przy czym wciąż 

jest to stawka na tyle atrakcyjna, że mamy sporo telefonów z zapytaniami o wolne 

pomieszczenia. Wciąż tam się coś dzieje. Jeżeli obłożenie będzie cały czas pełne i nic się nie 

zadzieje szczególnego jeżeli chodzi o ogrzewanie i prąd, to powinniśmy dać radę i powinno to 

nam się bilansować. Uważam to za sukces, bo nie było to proste. Zarówno jeśli chodzi o 

wynajęcie wszystkich pomieszczeń jak i funkcjonowanie. Przedsięwzięcie miało trochę inny 

cel. To jest budynek w mieście, który został wyremontowany za środki unijne.  

Ad. pkt 13 

Dotyczy bieżącego utrzymania dróg poza asfaltami.  Wpisaliśmy w ten sposób, żeby mieć 

sytuację otwartą na przyszły rok. Prawdopodobnie to nie wystarczy i kwota ulegnie 

zwiększeniu. Jest to jedyny wariant, żeby w tym początkowym okresie w nadzwyczajnych 

sytuacjach móc od razu zlecać wykonanie usługi. Umowa obejmuje rok 2023 i 2024. Przy czym 

nie jest to cały rok 2024, bo wartość tego zadania na ten rok jest zdecydowanie za mała.  

Ad. pkt 14 

Nie będzie podwyżki, bo de facto ona była w grudniu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie 

mamy  umowy ryczałtowej. Ryczałt jest tylko za odbiór odpadów. Płacimy za faktycznie 

zebrana ilość odpadów. W ofercie i w umowie mamy cenę odpadów w poszczególnych 

kategoriach. Tak właściwie zbiórka odpadów i koszt całego przedsięwzięcia uzależniony jest 
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od ilości odpadów. Nie chciałbym być zrozumiany, że jak na początku zimy mamy ich mniej 

to to jest to dla nas korzystne. Absolutnie.  Część odpadów jest spalana i to nas nie cieszy.  

Ad. pkt 15 

To wszystko jest prawdopodobne. Powiem dlaczego. Program „Ciepłe mieszkanie” dotyczy 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych, posiadających status samodzielnego lokalu, czyli 

samodzielną księgę wieczystą. I każdy właściciel takiego lokalu może być beneficjentem tego 

programu. Jest to nowy program, który dotyczy mieszkań i jest jakby uzupełnieniem programu 

„Czyste powietrze”. Program „Czyste powietrze” dotyczy domków jednorodzinnych. 

Warunkiem jest wymiana źródła ciepła, docieplenie, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

montaż centralnego ogrzewania. Robiliśmy rekonesans i mamy wstępne, zupełnie niewiążące  

deklaracje 21 przyszłych beneficjentów. Czy oni podpiszą potem umowy to jest inny temat. 

Pod to została określona kwota dofinansowania. Ona też jest z fusów, bo  jest uzależniona od  

dochodów mieszkańców. Z dochodem powyżej 120 tysięcy w ogóle się nie kwalifikuje, a 

potem tak jak w „Czystym powietrzu” w zależności od dochodów  mamy różne kategorie 

dofinansowania. Program „Ciepłe mieszkanie” jest rozszerzeniem „Czystego powietrza”, z 

budynków jednorodzinnych na budynki wielorodzinne, na mieszkania posiadające status 

samodzielnego lokalu mieszkalnego.  

 

Ad. pkt 6  

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2023 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. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o uściślenie informacji dotyczącej projektu „Ciepłe mieszkanie”. Nie wiem czy dobrze 

zrozumiałam. Czy kwota 487 tys zł jest to kwota orientacyjna ? Z tego co wyczytałam, to na 

ten program rząd przeznaczył kwotę 1,4 mld zł.  I teraz nasz samorząd spodziewa się kwoty 

487 tys zł.  A jeżeli beneficjentów będzie więcej  i wyjdzie 600 tys  zł , czy to jest ograniczone? 

Czy ta dotacja już wpłynęła ? Czy dopiero wpłynie po rozliczeniu tego projektu ? Tak jak Pan 

Burmistrz się wyraził ta kwota wzięta jest „z fusów”. Na jakiej zasadzie ta kwota jest realna ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to kwota szacunkowa. Wstępnie zadeklarowało chęć przystąpienia do programu 21 

beneficjentów. Nie mamy wiedzy co będą robić, jakie będą koszty. Na razie mamy wstępne 
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deklaracje. Sami oszacowaliśmy zakresy robót na kwotę 487 tys  zł. Musieliśmy złożyć 

wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przy założeniu, że jest kwota 1,4 

mld zł to trzeba się liczyć, że kwota jest ograniczona. Tych pieniędzy nie mamy. Są to pieniądze 

zapowiedziane. Równie dobrze może być tak, że załatwimy tylko 18 wniosków. Natomiast czy 

ta kwota zostanie zwiększona nie wiem. Na pewno będziemy chcieli być beneficjentem, który 

zapewni wszystkim naszym mieszkańcom, którzy złożą deklaracje a wspomniane przeze mnie 

fusy są niczym innym jak szacunek. My dziś możemy tylko mówić o szacunkowym wyliczeniu. 

Nie wiemy ile będzie kosztować inwestycja w poszczególnych mieszkaniach i jaki będzie 

zakres.  Nie sprawdzaliśmy dochodów mieszkańców. A więc nie wiemy jaki będzie poziom 

dofinansowania. Po prostu chcieliśmy wziąć w tym udział i dlatego wystąpiliśmy za pomocą 

komunikatorów do mieszkańców. Odbędą się spotkania z potencjalnymi beneficjentami. Na 

chwilę obecną wszystko opiera się o szacunek. Przypuszczam, że kwota 1,4 mld zł to też jest 

kwota szacunkowa. Może się okazać, że zapotrzebowanie jest na 5 mld zł.   Czy budżet państwa 

jest w stanie zapewnić taką kwotę nie wiem. My na podstawie tego co zdeklarowali potencjalni 

beneficjenci wnioskowaliśmy o 487 tys  zł. I teoretycznie powinno to wystarczyć dla tej liczby 

beneficjentów. Równie dobrze może być tak, że środki nie będą wykorzystane lub zabrane.  Nie 

mamy takiej wiedzy.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Myślałam , że ta kwota już wpłynęła.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Porównywałem go z „Czysty 

powietrzem” ale my w „Czystym powietrzu” jesteśmy pośrednikiem. A całe rozliczenie 

odbywa się w WFOS-iu. Pomagamy przygotować wniosek, złożyć go, przygotować rozliczenie 

ale samo rozliczenie odbywa się tam. Natomiast w „Ciepłym mieszkaniu” to my będziemy 

otrzymywać środki, my to będziemy rozliczać i dopiero nas będzie  rozliczał WFOŚ. „Czyste 

powietrze” jest dla domków jednorodzinnych a „Ciepłe mieszkanie” dla  właścicieli 

samodzielnych lokali mieszkalnych. 

Radny Marek Jopp 

Jeżeli któryś z mieszkańców dzisiaj oglądając sesję się dowie, że jest taka możliwość, to czy 

może się jeszcze zgłosić ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Temat traktujemy jako otwarty, bo te deklaracje też nie są wiążące. Jeżeli zgłoszą się 

dodatkowe osoby, to wystąpimy o zwiększenie środków. A tak naprawdę te środki będziemy  

dopiero określać w momencie kiedy będziemy mieli wiedzę jaki zakres i  jakie może być 
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dofinansowanie.  Także temat jest otwarty i mieszkańcom, którzy pytają w taki sposób 

odpowiadamy.  

 

Ad. pkt 6.1 

       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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/320/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 2023-2034  

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym dopytać odnośnie umowy, która została już być może podpisana  na utrzymanie 

targowiska. Tutaj jest napisane, że otworzono oferty. Z projektu zmiany budżetu wynika, że ta 

umowa została korzystniej podpisana, bo kwota jest mniejsza o 29 tys  zł  na ten rok. W 

prognozie finansowej te zmiany nie zostały uwzględnione. Czy te zmiany będą tutaj dopiero 

naniesione jak umowa zostanie podpisana ? Jest bowiem informacja, że nastąpiło otwarcie ofert 

i spełniła ona wymagania, bo została zatwierdzona. Dlaczego w WPF -ce zmiany nie zostały 

naniesione ? Czy umowa wobec tego nie została jeszcze podpisana ? I dopiero wtedy zaistnieje 

w WPF-ce ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Z utrzymaniem targowiska sprawa jest dużo bardziej złożona. Odbyły się dwa przetargi. W 

jednym przetargu była tylko jedna oferta na kwotę 584 tys zł. Oferta ta nas zaskoczyła 
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wartością. Unieważniliśmy przetarg. Ogłosiliśmy drugi zmieniając nieco specyfikację. 

Pojawiły się dwie oferty. Jedna na 440 tys zł i druga około 320 tys zł. Czas niestety nie pozwolił 

na zawarcie umowy. Dzisiaj jest zawarta umowa tylko na jeden miesiąc, umowa z wolnej ręki 

z tym samym przedsiębiorcą, z którym jesteśmy związani przetargiem i podpiszemy umowę na 

3 lata. Natomiast te zaangażowane środki są większe niż faktyczna wartość umowy. Stąd ta 

różnica. Umowę podpiszemy od lutego na kolejne 3 lata.  Jest to 318 tys zł rocznie, oczywiście 

owskaźnikowaną, czyli w kolejnych latach o jakąś niewielką wartość będzie się to zmieniało. 

W kolejnej WPF-ce ta kwota już będzie właściwa.  

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 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/321/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2023-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia w 

drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w 

Chełmży w jednostkę budżetową  pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radny Jakub Ingram 

Czy rozstrzygnięto już konkurs na stanowisko dyrektora OSiT-u ? Jeżeli tak, to kto został 

wybrany ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie mamy. Od poniedziałku rozpoczynamy rozmowy z dwoma kandydatami na to stanowisko. 

Kandydatów było 7. Pięć  osób nie spełniało jednego z podstawowych kryteriów jakie były 

przewidziane w konkursie.  

 

Ad. pkt 8.1 

        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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/322/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu 

budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży w jednostkę budżetową  

pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie 

Przedmieście  

 

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 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/323/23 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu 

położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2023  

 

Pan Janusz Kalinowski 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 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/324/23 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 

2023 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/325/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania  w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 



14 

 

Ad. pkt 12  

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

 

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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/326/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania 

do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radny Grzegorz Sosnowski 

Proszę o doprecyzowanie, czy ta kwota jest dziś znana ? Kwotowo jaki to odpis ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta kwota zapisana jest w budżecie. W ustawie jest zapisana jako 0,8. Sprawdzę to i powiem 

dokładnie. 

 

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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/327/23 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2023 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 14.1  

        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, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/328/23 

zmieniająca uchwałę 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 15  

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 15.1  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIII/329/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 16 

       Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2022 rok 

 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań z pracy komisji stałych. 

 

Ad. pkt 17 

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt  18  

       Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 19  

       Wnioski i zapytania 

Radny Grzegorz Wojtalik 

Chciałbym podziękować za  bardzo pożyteczne i bardzo odważne decyzje związane z budową 

dróg. Wierzę, że to będzie na pokolenia.  Jakość życia będzie zdecydowanie lepsza.  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Czy zakup tego węgla przez mieszkańców był 

taki jak liczyło miasto ? Mam na myśli ilość. Czy były jakieś skargi, reklamacje ? Było bardzo 

dużo obaw o jakość tego węgla. Czy mieszkańcy mieli jakieś uwagi, skargi, czy też nie ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam pytanie dotyczące zbiegu ulicy 3-go Maja i Chełmińskie Przedmieście. Kiedyś Pan 

wspominał, że istnieje szansa na budowę ronda. Czy jakieś prace w tym kierunku zostały 

poczynione przez Urząd Marszałkowski ? 

 

Ad. pkt 20 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Miłe słowa, dziękuję ale robimy to wspólnie. Tego typu decyzje są niełatwe i czasem na 

krawędzi ryzyka.  Pan radny mówił ogólnie o drogach, a więc o pensjonatach i o tym co będzie 

się działo za moment. A dzieje się dobrze. Nie potrafię tego zrozumieć, bo dzieje się dobrze a 

pretensji wciąż nie brakuje ale nie w tym rzecz. Będzie tam pięknie.  Pan radny powiedział o 
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bardzo ważnej rzeczy. Wiecie Państwo doskonale, że i w jednym i w drugim przypadku trzeba 

było dołożyć około 10 mln zł. Są to decyzje trafione, bo idą w infrastrukturę, która polepsza 

jakość naszego życia a nie jest kosztochłonna. I rzeczywiście budujemy dla przyszłych pokoleń, 

żeby im się lepiej żyło.  

2/ Sprzedaliśmy do tej pory ponad 500 ton węgla. Sprzedajemy cały czas. Nie mieliśmy żadnej  

interwencji jeżeli chodzi o jakość. Nawet spotkałem się z dobrymi słowami na temat tego, że 

węgiel jest bardzo dobrej jakości i bardzo dobrze się pali. My takie próby też robimy u naszego 

operatora. Węgiel jest rzeczywiście dobrej jakości, sprzedajemy go nadal i co z nim zrobimy 

jak nam zostanie nie wiem. Mieliśmy problemy z zaopatrzeniem  ale nie przekładało się to na 

problemy tego typu, że ktoś z mieszkańców nie mógłby kupić.  Działania nasze są skuteczne. 

Zresztą głównym koordynatorem jest Pan Janusz Wilczyński  i od samego początku dzieje się 

to na właściwym poziomie. Na samym początku mieliśmy wiele obaw i wiele wariantów 

sprzedaży węgla.  A potem okazało się, że byliśmy w województwie jednymi z pierwszych, 

którzy robili to skutecznie.  

3/ Budowa ronda to temat z inicjatywą którego wyszedł Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Mam 

kilka tematów, które były uzgadniane przed budżetem i na rozmowy jestem umówiony dopiero 

w tym roku. Najprawdopodobniej za moment, bo to kwestia przetargu, który już jest ogłoszony, 

będziemy robić odcinek Hallera – Chełmińska . W związku z tym zwróciliśmy się do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich czy by nie rozważyli w tym roku budżetowym odcinka Hallera-

Paderewskiego. Przy czym tu mają trochę mus, bo on się wiąże z tym, że tam chodnik jest za 

wąski i NIK wydał  określone zalecenia w tym zakresie. I my robimy dokumentację. Za moment 

ona zostanie przekazana. Ten nasz udział jest partycypacją w drodze 551. Zwróciłem się z 

prośbą o rozważenie realizacji odcinka od Paderewskiego do  Dąbrowskiego oraz od przejazdu 

kolejowego do Wyszyńskiego.  Nie wiem czy to się uda. Z ostatnich rozmów z dyrektorem 

departamentu podobno wszystko jest na dobrej drodze. Zobaczymy, bo tam jest też walka o 

budżet wojewódzki. I w tym temacie było również rondo, o którym wspomniał radny.  Oni 

chcieli, żebyśmy my to wybudowali a oni nam refinansują. Wiem, że odeszli już od tego 

pomysłu. Okazało się, że to formalnie jest trudne do przeprowadzenia. Pod koniec roku były 

rozmowy, że to oni będą realizować.  Co się uda w tym roku nie wiem. Tematu pilnujemy w 

zakresie w jakim Państwu tutaj przestawiłem.  

 

Ad. pkt 21  

       Oświadczenia 
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Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ! 

 W miesiącu lipcu minionego roku w blendach - ślepych oknach budynków w śródmieściu 

umieszczone zostały portrety 11 wybitnych chełmżan i 4 fotografie dawnej Chełmży 

nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych mających wpływ na życie naszego miasta. 

Na każdej fotografii zlokalizowano kod QR pozwalający poprzez odpowiednią aplikację w 

telefonie przybliżyć sylwetkę umieszczoną na fotografii. Dla korzystających ze strony 

internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w menu pionowym – 

spacer historyczny internauci mogą poznać rozmieszczenie fotografii „sylwetek zasłużonych 

chełmżan” oraz ich zasługi życiowe dla miasta. Takie działania PiMBP w Chełmży, uważam 

jako bardzo potrzebne z punktu widzenia kształtowania tożsamości samorządowej 

mieszkańców Chełmży. Pomysłodawcom promocji wybitnych chełmżan: Panu Marcinowi 

Seroczyńskiemu, Panu Arturowi Stankiewiczowi oraz wszystkim właścicielom domów, którzy 

wyrazili zgodę na promocję historycznych postaci należą się słowa podziękowania i uznania.  

 

Ad. pkt 22 

       Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić naszych mieszkańców i Państwo jutro na godzinę 17,00 na Rynek, gdzie 

chcemy upamiętnić 103 rocznicę odzyskania przez Chełmżę niepodległości. Po raz pierwszy 

będziemy tę rocznicę obchodzić pod masztem. Maszt był użyty po raz pierwszy 11 listopada 

ubr.  Głównymi bohaterami tej sceny są harcerze.  Będzie to w formie apelu poległych a więc 

ważnego przypomnienia o tych, którzy walczyli abyśmy mogli żyć w pokoju, abyśmy mogli 

cieszyć się naszym miastem.  

 

Ad. pkt 23 

       Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XLIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 


