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P R O T O K Ó Ł  NR  XLIV/23 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XLIV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  23 lutego  2023 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 2023 

rok – druk sesyjny 338a. 

6.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 337. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Interpelacje. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty. 

14. Zamknięcie sesji.  
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Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XLIV 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 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

 

Ad. pkt 3.1.  

         Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni głosowali 

za.  

 

Ad. pkt 4 

       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1  

        Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5  

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 4. Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustanego 

nieograniczonego, niezabudowane nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod wybudowanie 

garaży murowanych, stanowiące własność Gminy Miasta Chełmży przy ul. Szewskiej.  
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Jaka ilość garaży może zostać w tym miejscu wybudowana ? Czy już został ogłoszony przetarg? 

Pkt 28. Wprowadzenie „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”. 

Co jest przyczyną wprowadzenia takiej instrukcji ? Gdzie miałaby być możliwość 

ewentualnego dokonania takiego przestępstwa ? 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 36. Podpisanie umowy z firmą BIOS sp. z o.o. w Chełmży na wykonanie przedmiotu umowy 

związanego z realizacją inwestycji pn. : „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej , 

Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”. 

Zakończenie realizacji Umowy nastąpi do dnia 20.12.2023 r. Wynagrodzenie ustalono na 

podstawie oferty wykonawcy w kwocie 9.289.164,03 zł brutto. 

Ile było ofert i na jakie kwoty ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 44. Podpisanie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży na wykonanie 

usługi polegającej na utrzymaniu drożności kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych 

zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży oraz na ponoszenie kosztów związanych          z 

opłatami za oczyszczanie ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji 

ogólnospławnej. Za wykonanie przedmiotowej usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 

200.000,00 zł. brutto płatne w dziewięciu ratach. 

Czy z tej kwoty będzie regulowana opłata do wodociągów toruńskich za ponadnormatywną 

ilość ścieków ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad pkt 4 

Powstaną 3 lub 4 miejsca garażowe. Sprawa jest na etapie wykazu czyli wywieszenia do 

publikacji, gdyby ktoś chciał wnieść roszczenie własnościowe. To trwa w sumie 42 dni. 21 dni 

na wykaz i 21 dni na odwołanie. Wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami.   

Ad pkt 28  

Obowiązuje ustawa, która ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Ustawa ta  uległa zmianie. Obecnie mamy obowiązek przekazać informację każdemu 

pracownikowi, że w momencie nabycia wiedzy o tego typu przestępstwach pracownik ma 

obowiązek powiadomić burmistrza. I ten obowiązek u nas został wykonany. 

Ad pkt 36 

Udzielę odpowiedzi na piśmie. Umowa została podpisana nie tak dawno. Nie pamiętam ile 

było ofert.  
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Ad pkt 44 

Jest to kwota, którą my desygnujemy tak długo jak istnieje samorząd. Nie mamy wątpliwości, 

że różnica ilościowa między ściekami, za które płacą nasi odbiorcy  a ściekami, które 

odprowadzamy do Torunia wynosiła około 100 000 m3. Jest to ogromna liczba.   Nie możemy 

tym obciążać naszych mieszkańców. To są przede wszystkim wody deszczowe tam gdzie jest 

kanalizacja ogólnospławna. To są też inne rzeczy i dzisiaj ta ilość została znacząco zmieniona. 

To są opłaty, które wnosimy jako zarządca drogi do naszych wodociągów za prowadzenie 

gospodarki wodnej, deszczowej na naszym terenie.  Zresztą tak samo płaci zarządca dróg 

wojewódzkich i zarządca dróg powiatowych.  

Od wielu lat wnosimy do naszych wodociągów podobną kwotę. Jest ona na poziomie 200 tys. 

zł. 

 

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. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Kwota  14 tys. zł na program funkcjonalno-użytkowy to powód zwołania tej sesji. Mamy 

możliwość aplikować o środki z Sejmiku Województwa na dodatkową fotowoltaikę. To 

dodatkowa ścieżka bez naszego udziału. Chcielibyśmy tą fotowoltaikę zamontować na sali w 

Szkole Podstawowej nr 2.  

Druga sprawa. Wcześniej mówiłem, że będziemy rezygnowali z niektórych imprez o 

charakterze sportowym.  Rozważamy różne warianty.  Doszliśmy do wniosku, że rezygnacja z 

triathlonu, który bardzo się wpisał w miasto i ma  dobre odbicie nie tylko w województwie ale 

w kraju. Było nam tego szkoda. Usiedliśmy po raz wtóry do stołu z firmą Lotto Triathlon 

Energy. Oni oczekiwali kwoty 70 tys.  zł , która  w wyniku negocjacji zmniejszyła się do 40 

tys  zł. To przedsięwzięcie będzie miało nieco mniejszy  zakres ale mam wielką nadzieję, że się 

odbędzie. Chcielibyśmy w najbliższym czasie umowę na taką kwotę zawrzeć. Nie jesteśmy w  

stanie żadnymi innymi działaniami lepiej promować miasta niż wydarzeniami, które powodują, 

że przyjeżdżają do nas ludzie  z Polski i nie tylko. Ma to duży wymiar. Przy tej okazji  

minimalizując wydatki i licząc na sponsorów wróciliśmy do półmaratonu. Na to wydarzenie 

przyjeżdżało ponad 200 uczestników z rodzinami.  
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Budżet nie jest lepszy a wydatki będą nas zaskakiwać na każdym kroku. Szkoda nam 

zrezygnowąć  z czegoś co stało się cyklem.  

 Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

Radna Krystyna Myszkowska 

Dział pomoc społeczna, § 852. Moje pytanie dotyczy uzyskania pieniędzy na dofinansowanie 

do dodatku węglowego w związku ze złożonymi odwołaniami. Podano, że było 6 odwołań. 

Czy były jeszcze jakieś rozpatrzone negatywnie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Było 6 odwołań i ich rozstrzygnięcie jest różne. Są takie gdzie utrzymano w mocy decyzje lub 

uchylono. Chcę żebyście wiedzieli, że czasem wydając decyzję świadomie namawiamy 

adresata do odwołania. W wielu przypadkach dla nas przepisy są nieprecyzyjne. Możliwe, że 

jeszcze jakieś odwołania są w trakcie. Zwyczajnie możemy o nich nie wiedzieć.  

Radny Marek Jopp 

Cieszy mnie szczególnie jako przewodniczącego komisji oświaty, kultury i sportu, że udało się 

wygospodarować  środki na kontynuację Półmaratonu Chełmżyńskiego wraz z Chełmżyńską 

Dziesiątką i triathlon. Te imprezy już wpisały się w kalendarz imprez. Jest to promocja miasta 

i zachęcenie mieszkańców do aktywności sportowej. Sam już się zapisałem na „dziesiątkę”.  

Zachęcam koleżanki i kolegów do aktywnego udziału i myślę, że sporo mieszkańców także 

skorzysta z tej oferty. 

 

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  XLIV/330/23 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Chełmży  

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 14 radnych –  za 14. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Bartłomiej Kaczorowski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Paulina 

Kachniarz-Wolska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XLIV/331/23 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 9 

        Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 10 

       Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 
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1. Czy nasze miasto bierze pod uwagę przystąpienie do programu „Gmina przyjazna seniorom” 

? Składam to zapytanie, ponieważ pewna grupa seniorów zwróciła się do mnie właśnie z tym 

zapytaniem. Gdyby miasto chciało przystąpić do tego programu to powinno wydać 

ogólnopolską kartę seniora . Instytucja zajmująca się tym programem znajduje się w Krakowie. 

Jeżeli senior zwróci się o kartę indywidualnie to zapłaci 35 zł na rok lub 50 zł na dwa lata. 200 

gmin w naszym kraju już przystąpiło do tego programu i wówczas senior zwraca się do urzędu 

o kartę. Gmina wydaje taką kartę lokalnie z herbem danej miejscowości i w ramach tej 

ogólnopolskiej karty seniorzy mogą korzystać z wielu udogodnień. Na chwilę obecną jest 3 

tysiące punktów, które na tej samej zasadzie co Karta Dużej Rodziny, które włączyły się w ten 

program i oferują udogodnienia. Są to teatry, kina, sanatoria, uzdrowiska, przejazdy. Można by 

rozważyć taki bonus dla seniorów.   

2. Drugą sprawę poruszam na prośbę kierowców. Przy przejściu do Lidla na ulicy Toruńskiej 

jest kostka. Były tam pasy dla pieszych. Teraz ich brakuje. Ułatwia to przejście do Lidla 

pieszym. 

 

Ad. pkt 11 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

„Gmina przyjazna seniorom”. Nie mam stanowiska w tej chwili. Jest kwestia tego czy 

będziemy w stanie spełnić warunki. Karta nie stanowi problemu. Obecnie wydajemy kartę 

dużej rodziny. Czytałem tylko, że coś takiego jest. Nie wiem kto dedykuje program. Jest to 

temat do rozpatrzenia.  

Przyznam się, że drugiego pytania nie rozumiem.  Po pierwsze, jeżeli mówimy o Lidlu, to 

mówimy o drodze wojewódzkiej. Nie kojarzę czy tam było oznakowane przejście dla pieszych. 

Jeżeli było to problem jest taki jak co roku o tej porze. Kończy się zima i Zarząd Dróg 

Wojewódzkich odnowi pasy. Jeżeli mówimy o przejściach na ulicy Kościuszki i Dąbrowskiego, 

to robi je też Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

Przyznam się szczerze, że nie kojarzę przejścia dla pieszych przy Lidlu.  

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Przy Toruńskiej 8  nadal jest przejście. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jeżeli jest, to Zarząd Dróg Wojewódzkich na wiosnę  je odnowi. My wnioskujemy o to wtedy 

kiedy oni się spóźniają.  Mają swój harmonogram, swojego wykonawcę. Przyznam się, że 

akurat tego przejścia nie kojarzę.  
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Radny Franciszek Kuczka 

Często się zdarza, że przejście jest wytarte. A firma odnawiająca przejścia pomija to wytarte, 

nie zauważa. Tak było w przypadku miejscowości Pigża, gdzie jedno przejście było całkowicie 

zatarte. A kawałek dalej przejście było odnowione. Na mój wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego to przejście zostało odnowione.  

 

Ad. pkt 12  

       Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 13 

       Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić na jutrzejsze obchody Dnia Sybiraka. Oddajemy hołd ludziom, którzy w 

1945 roku zostali wywiezieni. Obchody rozpoczynamy mszą święta o godzinie 10,00. 

Następnie złożymy wiązanki pod tablicą upamiętniającą miejsce wywózki przy Komisariacie 

Policji.  

 

Ad. pkt 14  

       Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XLIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                     Janusz Kalinowski  

 


