
 

PROTOKÓŁ NR XXVI/05 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada  2005 roku 

w godzinach od 16,00 do 18,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej  

Urzędu Miasta Chełmży. 

_________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli: 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel  - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka  - Skarbnik Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli Pan Andrzej Nogaj, radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik 

Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i MMS Studio oraz 

mieszkańcy miasta. 

 

Proponowany porządek posiedzenia : 

1.   Otwarcie sesji 

a) stwierdzenie quorum, 

b) wybór  sekretarza obrad, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

2.  Podjęcie uchwały w  sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu 

Andrzejowi Nogajowi. 

3.   Wręczenie odznaczenia samorządowego. 

4.   Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 21 października do 21 listopada 2005 r.. 

5.   Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006. 

6.    Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2006 roku. 

7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/150/04 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005. 
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8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków   

transportowych. 

9.    Projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Miasta Chełmży. 

10.  Projekty uchwał w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2006 rok. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta  

Chełmży z organizacjami pozarządowymi. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2006. 

13.  Interpelacje. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje. 

13.  Wnioski i zapytania. 

14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15.  Oświadczenia. 

16.  Komunikaty. 

17.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Krzysztof Zduński i 

na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych na sesji było 12 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania jednogłośnie wybrany został radny Marek 

Wierzbowski. 

c/ Proponowany porządek sesji przyjęto bez uwag, jednogłośnie. 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto w głosowaniu za 11, wstrz. 1. 

 

Ad. pkt 2 

Podjęcie uchwały w  sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu 

Andrzejowi Nogajowi. 
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Radny Krzysztof Zduński 

Dzisiejsza sesja ma charakter uroczysty. Jednym z punktów porządku obrad jest 

nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Andrzejowi Nogajowi. Zgodnie 

z naszym statutem nadanie tytułu odbywa się w drodze uchwały. Tytuł ten jest 

zaszczytnym dowodem uznania dla osób o autorytecie moralnym, o szczególnie 

trwałym, niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój i znaczenie naszego miasta, 

utrwalanie, rozwijanie i aktualizację humanistycznych treści, zawartych w wieloletnim 

dorobku miasta. Do biura rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Chełmży o 

nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Andrzejowi Nogajowi. 

Pan Andrzej Nogaj jest wieloletnim mieszkańcem Chełmży. Od 1991 roku prowadzi 

działalność gospodarczą  między innymi  w zakresie piekarnictwa i cukiernictwa.  

Od wielu lat bezinteresownie prowadzi działalność charytatywną. A podejmowane 

przez niego działania wynikają z potrzeby serca. Jest wieloletnim sponsorem drugiego 

śniadania dla wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży. Pomaga również 

Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Wsparcie” oraz Klubowi Sportowemu 

„Włókniarz” podczas ferii zimowych. 

Pan Andrzej Nogaj za swoją działalność charytatywną został wyróżniony m.in. w 

konkursie ogłoszonym przez kancelarię Prezydenta RP pn. „Dziecko w gminie – 

zdrowe dożywianie”, w konkursie na najlepszego indywidualnego organizatora 

dożywiania uczniów. Konkurs był organizowany przez Ministerstwo Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

Ponadto Gazeta „Nowości” w plebiscycie na wyróżniającą się działalność 

dobroczynną przyznała p. Nogajowi „Kryształowe serduszko”. Jego osobę zgłosiły 

szkoły do konkursu pn. „Samarytanin, którego znam”. Celem konkursu było 

promowanie osób – społeczników z najbliższego otoczenia, terenu gminy, którzy niosą 

pomoc w środowisku lokalnym. 

Dlatego też społeczna wrażliwość oraz działalność Pana Andrzeja Nogaja jest godna 

takiego wyróżnienia jakim jest nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Chełmży”. 

  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła 
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UCHWAŁ Ę NR XXVI/207/05  

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” 

Panu Andrzejowi Nogajowi. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 3 

   Wr ęczenie odznaczenia samorządowego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta dokonali wręczenia Panu Andrzejowi 

Nogajowi medalu „Zasłużony dla Miasta Chełmży”.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Szanowni Państwo! Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę przekazać ten symbol Zasłużonemu 

mieszkańcowi Chełmży na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej. Pan przewodniczący 

przed chwilą w kilku słowach przedstawił życiorys Pana Nogaja i to co robi. Ja powiem 

jedno. Nie da  się do końca opisać tego co robi. Potrzeba by zdecydowanie więcej czasu. 

Przede wszystkim jest to człowiek wielkiego serca, który bardzo nie lubi jak się o tym mówi. 

Dlatego nie chcę przytaczać niczego, nie chcę mówić co jest zrobione. Powiem tylko, Panie 

Andrzeju w imieniu tych wszystkich, którym udało się pomóc dzięki Pana inicjatywie, bardzo 

serdecznie Panu dziękuję.  

Pan Andrzej Nogaj 

Chciałbym podziękować Państwu za to szczególne wyróżnienie. Myślę, że w Chełmży jest 

wielu ludzi, którzy zasługują również na wyróżnienie, nie tylko ja, którzy swoją codzienną 

pracą i pomocą służą innym. 

  

Następnie Pan Andrzej Nogaj dokonał wpisu w  Księdze Honorowych Wyróżnień Miasta 

Chełmży. 

 

Ad. pkt 4 

   Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 21 października do 21 listopada 2005 r. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 1 „Zatwierdzenie istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczącego utrzymania  i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych 

na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2006-2008.” 

Jakie elementy postępowania były brane pod uwagę ? Jaki będzie zakres konserwacji 

urządzeń melioracyjnych ? 

Punkt 3 „Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży w trybie przetargu  ustnego, 

nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy  ulicy Rybaki  o pow.1584m2.  

Czy Pan Burmistrz mógłby podać numer posesji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1 

Myślę, że Pan radny mnie przecenia. Nie jestem w stanie podać elementów specyfikacji 

zamówienia. Natomiast to nie znaczy, że nie powiem jaki jest zakres i co było istotne. Jestem 

przekonany w specyfikacji była cena i jakość wykonywanej usługi. Do tego nie mam żadnej 

wątpliwości. Natomiast nie pamiętam jak ona była punktowana, bo trudno byłoby to 

pamiętać. Jest to przede wszystkim sprawa utrzymania m.in. rowu do Miałkusza, rowu 

łączącego „Grażynę” z ul. Bydgoską, znajdującego się za „Izolacją”.  Są jeszcze inne rowy, 

które należy odmulać, czyścić przepusty, kosić trawę, a  więc udrażać, aby pełniły swoją 

funkcję. Na to zadanie zostały złożone dwie oferty i złożyła je firma „ALDOM’ i ZGK. 

Wartość zadania to około 20 tys. zł. Najtańszą i gwarantującą jakość firmą było ZGK  

Dot,. pkt 3 

Jest to działka, która znajduje się dokładnie przed tzw. Rybaczówką. Jest to działka, na którą 

nigdy nie było oferty. Jest niezabudowana. 

 

Ad. pkt 5  

         Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinie komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 
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Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 11, wstrz. 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/208/05  

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2006 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2006 roku i 

poprosił o nie przyjmowanie powyższego projektu uchwały.   

Pan Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił negatywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – przeciw 11. 
 
 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/150/04 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinie komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 
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Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/209/05  

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/150/04 Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 8 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków   

transportowych. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

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

 

Radny Franciszek Kuczka 

Na jedno  z pytań, które przesłałem do Pana uzyskałem odpowiedź ale jeszcze chciałem 

usłyszeć, czy wie pan na jakim poziomie kształtują się stawki podatku od środków 

transportowych w miastach sąsiednich, o wielkości Chełmży ? Czy jesteśmy konkurencyjni  

dla innych miast ? Czy możemy być miastem, które ściągnie podmioty gospodarcze do 

naszego miasta, co  pewnym sensie przyniesie dochód i zmniejszy bezrobocie ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja myślę, że to są za daleko idące wnioski. Na pewno ten podatek nie wpłynie na 

przyciągnięcie na zasadzie konkurencyjności podmiotów zajmujących się działalnością 

transportową. Działalnością transportową można zajmować się z daleka, w innym mieście itd. 

Dużo ważniejsza jest uchwała, którą Państwo podjęliście, związana ze zwolnieniami 

podatkowymi, dot. podatku od nieruchomości. Czy porównywałem to z innymi gminami ? 

Gminy generalnie mają maksymalne stawki podatku. Różnice są relatywnie niewielkie i nie 

mają wpływu na to o czym Pan mówi. Nie robiłem porównania, bo nie obrazuje to tego o co 

Pan pyta. Nie wszystkie gminy miały już sesje rady. Można by porównać stare stawki  z 

nowymi ale to porównanie nie miałoby sensu. Do tego porównania można dojść później. Jeśli 
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mówimy o środkach transportowych, to na pewno będziemy wyglądać dobrze. Gminy 

generalnie mają stawki maksymalne. Wiąże się to z subwencją wyrównawczą, która gmina 

otrzymuje.  

Jeśli chodzi o podatek i zachęcanie przedsiębiorców, to ja mam wielką nadzieję, że któryś 

parlament za to się weźmie.   To jest obłuda w stosunku  do samorządów. Mówi się, róbcie 

wszystko, żeby zachęcić przedsiębiorców, aby przyszli. Czym ? A więc mechanizmem 

podatkowym. Tylko potem jak my stosujemy ulgi to oni tną nam subwencję. Tracimy raz, bo 

świadomie rezygnujemy z przychodu od tego podmiotu gospodarczego, który rozpoczyna 

działalność. W zasadzie to by nam się opłaciło, bo zakładam, że za jakiś czas ten podmiot 

okrzepnie, weźmie ludzi z MOPS-u, z Powiatowego Urzędu Pracy. My  jednak tracimy  dwa 

razy.  Państwo mówi, że nie zrealizowaliśmy maksymalnych dochodów, które mogliśmy 

zrealizować i doliczają nam to co nie wzięliśmy. Według tego liczą subwencję wyrównawczą, 

która jest przeliczana na mieszkańca. Jak gdyby fikcyjnie dopisuje się nam dochody, których 

nigdy nie mieliśmy, bo zwolniliśmy z płacenia podatku. Podobna sytuacja jest z umorzeniem 

podatku. Ma to odbicie na mechanizmie, o którym mówiłem oraz  na faktycznym nie 

ściągnięciu podatku.          

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/210/05  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków   transportowych. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 9 

Projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Miasta Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Kiedy będziemy pokazywać młodzieży,  jak władza lokalna rządzi, jak podejmuje decyzje to 

będzie można pokazać drogę jawności. To będzie doskonała lekcja demokracji dla tych 

młodych ludzi  i być może przyszłych radnych.   

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/211/05  

w sprawie zmiany Statutu Miasta Chełmży. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 10 

Projekty uchwał w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2006 rok. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Ile stowarzyszeń pozarządowych w minionym roku wzięło udział w konkursie na pozyskanie 

środków gminnych na realizację swoich zadań (równocześnie zadań gminy) ? Jakie formy 

dominowały w propozycjach konkursowych ? Jakie formy komisja weryfikująca uznała za 

najkorzystniejsze do realizacji zadań gminy ? Jaka ilość mieszkańców Chełmży została objęta 

wszystkimi działaniami stowarzyszeń, które uzyskały środki z budżetu gminy ? Jak ocenia 

Pan działalność stowarzyszeń korzystających ze środków samorządowych w zakresie 

realizacji  zadań gminy. 

Radny Franciszek Kuczka 

Podmiotów na rynku jest  22. Wnioski złożyło 10. Zadania, które były objęte umowami i 

realizowane przy pomocy tych podmiotów, to przede wszystkim zadania z zakresu kultury 
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fizycznej, częściowo niepełnosprawności ( nie dosłownie, bo to nie jest nasze zdanie i chodzi 

o niepełnosprawność  i integrację z osobami zdrowymi, organizację wypoczynku letniego). 

Kwota dotacji to około 130 tys. zł na wszystkie zadania. Zadania są realizowane dobrze. 

Mamy pełną kontrolę merytoryczna i rachunkową.  Myślę, że warto to robić chociażby dla 

idei, która wynika z uchwalonego programu, dot. aktywizowania całej naszej społeczności 

lokalnej do różnego rodzaju zadań, które w konsekwencji są zadaniami samorządowymi o 

charakterze  publicznym. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/212/05  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2006 rok. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt  11 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta  

Chełmży z organizacjami pozarządowymi 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁ Ę NR XXVI/213/05 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta  Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 

Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2006. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radny Marek Łubkowski 

Chciałbym wyrazić zdziwienie, że na sesji nie ma Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Być może jest jakaś ważna przyczyna, nie 

wnikam  w to. Zadania  w programie co roku są te same. Taka jest potrzeba. Jednym z zadań 

jest współpraca z policją w zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia dostępności 

alkoholu. Moim zdaniem oraz ludzi, z którymi mam kontakt dostępność do alkoholu w 

Chełmży  dla młodzieży  jest znaczna Nie jest przestrzegana ustawa. Alkohol sprzedaje się 

osobom nietrzeźwym. Ma to miejsce w sklepach i w barach. Wywieszki są wszędzie. Apeluję 

do  MKRPA, aby z  policją opracowała program pod tym kątem, bo to zaczyna być 

niebezpieczne. Twierdzę, że dostęp do alkoholu jest łatwy i mówię to  z pełną 

odpowiedzialnością. Alkohol sprzedaje się nie tylko młodzieży ale i dzieciom. Jestem 

naocznym świadkiem. 

Następne moje pytanie dotyczy zasad nagradzania członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chciałbym znać wysokość tego wynagrodzenia. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie rozumiem kilku rzeczy. Po pierwsze dlaczego na sesji miałaby być obecna 

przewodnicząca MKRPA ? Pani przewodnicząca brała czynny udział w układaniu tego 

programu. Nie życzyliście sobie Państwo tego na komisjach, więc nie zapraszałem pani 

przewodniczącej. Do tej pory takich metod nie było. Musielibyście takie rozwiązanie 

zasugerować. Od razu odpowiadam na to pytanie. Przyczyną nieobecności tej pani nie są 

jakieś ważne powody lecz to, że takich sugestii od Państwa nie było. Pan Łubkowski 
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podpowiada, że mogła przyjść sama. Zgadzam się ale to już jest inna sprawa. Natomiast 

niewiele by to zmieniło jeżeli chodzi o sam program.  

Po drugie nie mogę nie zgodzić się z Panem, chociaż nie mam takich informacji, że istnieją 

sytuacje sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym. Jeśli wystąpi taka sytuacja 

od razu staram się to zgłaszać. Powinniśmy na to reagować. Są od tego właściwe organy. 

Uwagi, które przekazywał Pan wcześniej na komisjach, ja przekazuję MKRPA. Na temat 

skuteczności komisji w tej kwestii już rozmawialiśmy. W Chełmży właściwie wszyscy się 

znają i dlatego ze skutecznością jest sprawa bardzo trudna. Natomiast to nie znaczy wcale, że 

należy zrezygnować z tego punktu. Natomiast zgodzę się, że można podyskutować nad jego 

skutecznością. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pana wypowiedź. Chodzi o to, że 

współpraca z policją jest niepotrzebna ? Bardzo wiele w tej materii jest w tej chwili 

konstruowane w ramach programu „Bezpieczna Chełmża”. W zespołach roboczych bardzo 

dużo się o tym mówi. Diagnozuje się tą sprawę. Wiem, że ma być również zdiagnozowane 

środowisko, gdzie tego typu sytuacje są bardzo częste. Prawdę mówiąc, ze sprzedażą alkoholu 

pijanemu, nieletniemu wiąże się uczciwość sprzedającego. Zawsze jest sposób obejść prawo. 

Tym bardziej chciałbym, aby takie punkty były, żeby próbować wszelkimi metodami z tym 

walczyć. A jeśli chodzi o zwrócenie na to uwagi, to jak najbardziej z Panem się zgadzam. 

Radny Marek Lubkowski 

Nie neguję tego punktu. Chodzi o to, aby był skuteczny.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Co do wynagrodzeń, są to umowy zlecenia dla wszystkich członków komisji. Jest niewielka 

gradacja między przewodniczącą a pozostałymi członkami. Przewodnicząca otrzymuje 300 zł 

brutto. Członkowie  mają mniej. Wynagrodzenie nie zmienia się.  Członkiem tej komisji jest 

też  policjant.     

Rozumiem Pana niepokoje. Dotyczą one działania i życia, w programie tak bardzo ich nie 

widać. Natomiast na pewno zwrócę uwagę osobom odpowiedzialnym za ten właśnie punkt, 

żeby jeszcze bardziej skoncentrowali się na sprawach, o których Pan mówi.    

Radny Andrzej Kłopotek 

Na temat profilaktyki uzależnień mógłbym tu bardzo długo mówić. Chciałbym odnieść się do 

naszego programu i do tego co tu dziś usłyszałem. Na komisji  wstrzymałem się ponieważ 

analizowałem ten program i doszedłem do wniosku, że od lat się nie zmienia ale z  drugiej 

strony czy jest naprawdę aż tak skuteczny ? Na posiedzeniu komisji była obecna 

przewodniczącą MKRPA i pedagog. Zadałem pytanie jakie jest spożycie alkoholu, ile 

młodzieży przyznaje się do tego, że spożywa alkohol. Usłyszałem, że 40% i z roku na rok to 
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nie maleje lecz przeciwnie. Programy profilaktyczne, które mają odciągać dzieci od alkoholu 

i środków psychotropowych, są nieskuteczne. Okazuje się, że skuteczne programy to są te, 

które pomagają dzieciom i młodzieży uczyć się sztuki życia, a to zaczyna się w domu. Do 

tego programu nie mam wielkich zastrzeżeń. Na pewno w przyszłym roku będę zmierzał do 

tego, aby MKRPA oraz wszystkie organizacje pozarządowe, które w tym uczestniczą, kładły 

większy  nacisk na profilaktykę rodzinną. Dziecko odrzucone, bez miłości, bez wzorców 

życia sięga po te używki.  

Pamiętam kiedyś z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyła się sesja poświęcona uzależnieniom. 

Mamy wielkie pretensje do młodzieży i dzieci o rozboje, kradzieże, które mają miejsce pod 

wpływem alkoholu, narkotyków.  A kto podaje tym dzieciom alkohol, narkotyki ? Dorośli. 

Właśnie w takim programie trzeba wzmożyć kontrolę a jednocześnie z tymi, którzy prowadzą 

punkty sprzedaży alkoholu prowadzić pogadanki. Należy być konsekwentnym. Nie może być 

tak, że ktoś widział, był  świadkiem takiego zdarzenia a kiedy stawia mu się pytanie gdzie, w 

którym miejscu, to milczy. Tak nie może być i albo nie mówimy o tym wcale, albo 

wskazujemy. Takie zjawiska trzeba niszczyć. Taki człowiek na drugi raz nie powinien 

otrzymać koncesji. Koncesja nie powinna być wydana nawet na to samo miejsce drugiej 

osobie, bo wiadomo co się robi. Doszło do przestępstwa, bo tym jest właśnie sprzedaż 

alkoholu osobom do lat 18. I należy karać winnego.       

Radny Franciszek Kuczka 

Program zawiera wszystkie niezbędne zadania. W zasadzie jest tylko jedno „ale”. W realizacji 

tego programu należy być bardziej konsekwentnym i wciągać maksymalnie najwięcej  ludzi, 

którzy  doprowadzą do tego, aby jak najmniej młodych ludzi sięgało po alkohol. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Jakich jeszcze ludzi należy wciągnąć w to, ażeby spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież 

malało ? Nie rozumiem kogo jeszcze mamy wciągać. 

Radny Franciszek Kuczka 

Gdybym był radnym sprawozdawcą, to byłbym zobowiązany odpowiedzieć Panu. Mimo tego 

mogę to zrobić. Podmiot realizujący jest wymieniony. Ma on najlepsze rozeznanie kto 

ewentualnie może być włączony. Są to na pewno nauczyciele, inteligencja, wszyscy ci, którzy 

mieli problemy z alkoholem, którzy na własnym przykładzie mogą pokazać w jaki sposób 

należy spędzić resztę życia i w ten sposób pomóc realizować nasz program. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał projekt uchwały po głosowanie. 
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Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁ Ę NR XXVI/214/05 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  

Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2006. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały 

 

Ad. pkt 13 

            Interpelacje 

 

Radny Marek Łubkowski 

1/ Chciałbym powtórzyć interpelację, którą już kiedyś składałem. Problem pogłębia się. 

Interpelacja dotyczy umożliwienia przejazdu transportu osobowego jakim jest „Taxi” ulicami 

Sikorskiego i Chełmińską z pasażerem i po pasażera. Jest to wniosek taksówkarzy i klientów. 

Zdarzają się przypadki, że trzeba jechać po pasażera na w/w ulice i uniemożliwia to zakaz 

wjazdu. Pamiętam, że jedną z przeszkód w realizacji mojej interpelacji były niskie 

krawężniki. Jeśli to jest  argument, to nie powinno być w ogóle  ruchu kołowego, bo niskie 

krawężniki są w większości ulic. Nawet na ul. Hallera, naprzeciwko baru „Anna”. 

Jeszcze raz wnioskuję o podjęcie tego tematu. Ułatwi to nam pracy. Jesteśmy usługodawcami 

i zlecenie przewozu pasażera powinno być wykonane. 

2/ Była kiedyś uchwała dotycząca numeracji posesji. Na niektórych posesjach nie ma 

numerów. Ponadto powinni być one oświetlone.  Szczególnie dotyczy to posesji prywatnych. 

Jeśli jest taki wymóg prawny, to należy numerację po prostu wynegocjować.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Mam nadzieję, że nie ma już na sesji  TVK „Marton”  tylko dlatego, iż coś im po prostu 

wypadło.  

Radny Krzysztof Zduński 

Tak dokładnie jest. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Dziękuję. Już otrzymałem odpowiedź na moją pierwszą interpelację. 
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1/W 2004 roku podczas udzielania absolutorium Panu Burmistrzowi Miasta jednym z moich  

argumentów „za” udzieleniem absolutorium było to, że w tym roku miasto przy poparciu 

radnych i akceptacji Pani Skarbnik wyłożyło większe środki na sport młodzieżowy. Budżet na 

rok 2005 również popierałem ponieważ zwiększono dotacje na sport młodzieżowy. Dlaczego 

o tym mówię ?  Dzisiaj rozmawiałem z oburzonym mieszkańcem Chełmży, który spytał się 

ile dotacji otrzymała młodzież uprawiająca sport w klubie „Legia”. Powiedziałem, że na sport 

dzieci i młodzieży przekazano kwotę 70 tys. zł. Zadał wówczas mi pytanie, dlaczego rodzice 

płacą za korzystanie  z hali sportowej po 2 lub3 złote?  Zapytałem się, a co Burmistrz na to ?   

Ten Pan powiedział  wprost, że złoży oficjalne  pismo na Pana ręce i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej, które podpiszą oburzeni rodzice dzieci grających w piłkę nożną. Ja korzystając ze 

sposobności chciałem zapytać Pana Burmistrza, po rozmowie z tym Panem, jakie na dzień 

dzisiejszy podjął Pan kroki w celu wyjaśnienia niektórych spraw i wydatkowania naszych 

pieniędzy na dzieci i młodzież w klubie „Legia Chełmża”  ? Nie mówię tylko o hali, o 

wyjazdach na obozy, o zakupie trampek. Nie wiem czy  ta osoba mówiła prawdę. 

Powiedziałem, że jeśli takie ma zarzuty jako rodzic to niech złoży pismo ale na ręce 

Burmistrza i Rady Miasta, bo ja więcej powiedzieć na ten temat nie mogę. Jeśli Pan Burmistrz 

podjął już jakieś decyzje, zalecenia lub zamierza podjąć, to proszę o poinformowanie teraz 

radnych lub później na piśmie. Ten Pan powiedział, że takie pismo  już złożył. Wiele razy  

dyskutowaliśmy na ten temat, nie tylko na komisjach. Ta rada oraz myślę, że i poprzednie, 

dba o młodzież i obiekty sportowe. Skoro dochodzą takie sygnały to należy to wyjaśnić. 

Dlatego o tym mówię. Rodzice dzieci płacą 3 złote a opiekun trampkarzy idzie do pracownika 

OSiT-u i prosi o wystawienie faktury na klub „Legia Chełmża”. To zbulwersowało tego 

mieszkańca.  

2/Powiedziałem na komisji, że powiem to głośno, na sesji. Proszę Pana przewodniczącego o 

wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu na jakich zasadach Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, współpracujące z PFRON-em, przydziela dla osób niepełnosprawnych 

gratyfikacje z tytułu zagospodarowania np. mieszkania lub innej formy dostosowania się do 

życia. W ostatnim okresie na ulicy i nie tylko jestem zatrzymywany przez osoby, które 

składały wnioski i nawet nie otrzymali odpowiedzi. A mała grupa znaczących osób w gronie 

ludzi niepełnosprawnych otrzymała gratyfikację w wysokości 20-40 tys. zł.     Na jakich 

zasadach to funkcjonuje, kto to przyznaje i w jaki sposób można się ubiegać. Jedna  z osób 

niepełnosprawnych powiedziała, że nie wiedziała, iż to się idzie do opieki społecznej, że  

kieruje opieka  itd.. Kto jest odpowiedzialny za informowanie osób niepełnosprawnych, że z 

takich form można korzystać? Nie każdy jest aż tak bystry i wie gdzie napisać.  
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Oburzone są te osoby, które ubiegały się o różnego rodzaju dotacje. Kiedyś ktoś mi 

powiedział, że nie ma czegoś takiego jak dotacja dla TBS. Nie ma czegoś takiego ale myślę, 

że  remont i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, leżącej w łóżku od 

15 lat, którą należy znosić, na pewno wyjdzie drożej niż wpłata 12 tys.zł z tytułu kaucji do 

TBS-u. Proszę  Pana przewodniczącego  o wyjaśnienie tej interpelacji. Myślę, że to każdemu 

się przyda, nawet w rozmowach na ulicy gdy ktoś zada takie pytanie. 

 

Ad. pkt 14 

        Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. interpelacji radnego Marka Łubkowskiego  

Przykro mi, że Pan radny nie jest usatysfakcjonowany organizacją ruchu w mieście. W 

żadnym kodeksie ruchu drogowego, w żadnym prawie o ruchu drogowym nie mówi się o 

konieczności stosowania wyjątkowych przywilejów. I tak miasto dużo wcześniej poszło na 

różnego rodzaju ustępstwa, które właściwie nie wiążą z dowozem pasażera, a wiążą się ze 

skróceniem drogi wyjazdu postoju taksówek. Doskonale wiem z życia, że gdybyśmy 

wprowadzili to o czym Pan mówi na ulicy Sikorskiego i Chełmińskiej, które z założenia 

miały być deptakami, a nie są, bo i tak jest tam duże obciążenie związane z dostawcami 

towaru, to właściwie musielibyśmy zmienić całą organizację ruchu w mieście i przestać 

mówić, że to są ulice o zakazie ruchu.  

To nie jest tak, że nie wolno, bo są za niskie krawężniki. Tylko rodzi to większe 

niebezpieczeństwo dla pieszych. Tam pas jezdni jest bardzo wąski. Dlatego nie jest 

ograniczany wysokimi chodnikami, bo tendencja była, aby przynajmniej  w pierwszej części 

ul. Sikorskiego (licząc od strony Rynku)  był to deptak.  

Państwa wola to zmienić. Tylko ja wiem jedno. Nie było sytuacji, że przyszedł do mnie 

taksówkarz i powiedział, iż policja lub Straż Miejska ukarała go mandatem, pouczeniem z 

tego powodu, że przywiózł osobę niepełnosprawną, osobę wymagającą tej sytuacji. 

Rozmawiając z Panem indywidualnie wziąłem na siebie odpowiedzialność na pewno za Straż 

Miejską, bo ona podlega bezpośrednio pod nas. Natomiast myślę, że i z policją jesteśmy w 

stanie coś wynegocjować. Nie wierzę, że w sytuacji trudnej nastąpiła jakaś interwencja, która 

w konsekwencji byłaby karą dla taksówkarza. Natomiast jeśli taka będzie Państwa wola, to 

proszę bardzo. Chcę tylko powiedzieć, że to jest kosztowne, bo trzeba opracować projekt 

organizacji ruchu. Po drugie trzeba otrzymać określone zgody bo to, że powiesi się kolejną 
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tabliczkę, to będzie kolejne nieprzestrzeganie tego co się założyło. Moje zdanie jest takie. Nie 

ma możliwości, żeby taksówkarz nie mógł dowieźć osoby potrzebującej, chorej, 

niepełnosprawnej, bo tak być nie powinno. I myślę, że o tym nie muszą świadczyć znaki 

drogowe w tym momencie. Odcinek  przy Rynku, zaraz przy skręcie w prawo w ulicę Hallera 

też był traktowany trochę wyjątkowo. Dzisiaj wiem, że jeżdżą tak nie tylko taksówkarze, 

chociaż oni są do tego upoważnieni.  

Wydaje mi się, że swoje obowiązki możecie Państwo wykonywać bardzo dobrze. I tak też 

wykonujecie, bo nie ma skarg. Jeśli będzie taka wola Państwa radnych, to proszę temat ten 

przedyskutować na komisjach. A ja jako organ wykonawczy postaram się przygotować 

właściwe przepisy,  koszty oznakowania itd. 

 

Nie dyskutuję na temat numeracji posesji. Bardzo często to sprawdzamy. Zmobilizuję Straż 

Miejską.  

 

Dot. interpelacji radnego Andrzeja Kłopotka       

Właściwie to nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw powiem, że mi jest 

smutno, bo nie zagłosuje Pan za udzieleniem absolutorium. Oczywiście mówię to pół żartem, 

pół serio. Natomiast tak poważnie, to nie wiem jak na to odpowiedzieć. Dlatego, że jest to 

pytanie kierowane do „Legii”. Wynajmującym halę są  stowarzyszenia, a  my uchwaliliśmy, 

że sala jest płatna. Między innymi dlatego, aby to było czytelne. Jak to jest ułożone wewnątrz 

klubów, to ja nie wiem. Natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz. Przyznając dotację klubom 

sportowym nigdzie nie stawialiśmy gwarancji, że będziemy ingerować w takie sprawy jak 

odpłatność. Musimy przestrzegać też zasad, które obowiązują na hali. To pytanie trzeba 

skierować do „Legii”, żeby wyjaśniła na jakich zasadach to się odbywa. Czy to jest wspólna 

umowa pomiędzy tymi, którzy trenują.  

Na pewno nie mogę odpowiedzieć temu Panu, bo nie był u mnie ani też nie napisał pisma. 

Nie ma możliwości, abym zapomniał. Gdyby pismo wpłynęło dzisiaj, to mógłbym je 

przeoczyć. Natomiast u mnie nie był osobiście. Tutaj adresatem pytania nie jest miasto. Jeżeli 

chcemy zrobić coś takiego, to musimy podjąć decyzję na komisjach. Dajemy dotację ale  z 

racji tego, że ona jest, klub otrzymuje dużo mniej, bo z  tego płacimy halę. Nie ma egzekucji 

bezpośredniej, jeżeli klub nie zapłaci za jakieś usługi, z  których korzysta  w mieście to nie 

mogę potrącić z dotacji.  

Oczywiście skieruję to zapytanie tam gdzie trzeba. 

Radny Krzysztof Zduński 
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Interpelacja radnego Andrzeja Kłopotka zostanie sprecyzowana i przesłana do Starostwa 

Powiatowego.  

Radny Marek Łubkowski 

Ukarano taksówkarza za to, że wjechał na ul. Sikorskiego. Nie wiem jak to się skończyło. Ja 

osobiście też zostałem upomniany w sposób wulgarny przez policjanta. Podjechałem z 

trzeźwą osobą pod sklep nocny po soki i mleko. Nie jest więc tak jak mówi Pan Burmistrz.  

Straż Miejska podchodzi do tego tolerancyjnie. W ostatnim czasie reagują na zajęcie miejsca 

postojowego dla taksówek przez inne osoby.  Co do policji, to najbardziej boli nie to, że nie 

możemy jeździć ale to, że koło radiowozu przejeżdżają inne osoby i jeszcze mówią sobie 

cześć.  To nie jest mój pomysł. Koledzy powiedzieli do mnie „jesteś tam, to walcz”. Oni to 

wszystko widzą, a nawet niektórzy notują sobie numery rejestracyjne.  

Pan Jerzy Czerwiński 

To, że ludzie jeżdżą i łamią przepisy ruchu drogowego, to nie do mnie lecz do policji. 

Natomiast to, żeby wozić kogoś pod sklep, aby kupił sobie sok, czy mleko  to na pewno nie 

powinniśmy z tego powodu dezorganizować ruchu w mieście. Ja mówiłem o osobie 

potrzebującej, niepełnosprawnej, wymagającej opieki. Natomiast jeśli chodzi o dojazd do 

sklepu, to jestem przeciwny.     

Radny Andrzej Kłopotek 

Trochę jestem zaskoczony, że nie wie Pan o czym mówię. Ten człowiek wprost powiedział, 

że był wczoraj u Pana. Po sesji powiem jakie jest jego nazwisko. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja nie mam amnezji i nie był nikt u mnie w tej sprawie.   

Radny Andrzej Kłopotek 

Ze mną rozmawiał Pan Jan Cygan.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan Cygan rozmawiał ze mną kiedyś na ulicy. Powiedział, że do mnie przyjdzie z jakąś 

sprawą. Odbyło się to bez komentarza.  

Radny Andrzej Kłopotek 

W taki razie czekamy na pismo. 

Proszę Pana Burmistrza o zorganizowanie, przy udziale przewodniczącej komisji spraw 

społecznych Pani Małgorzaty Polikowskiej, spotkania z trenerami tych młodych ludzi. Należy 

powiedzieć ile miasto dało na sport, nie wiem czy w TVK „Marton” , bo nie wierzą w to, że 

70 tys. zł w tym roku dano na młodzieżową piłkę nożną klubowi „Legia Chełmża”. 
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Takie spotkanie można zorganizować nawet na komisji lub przed komisją. Nie z działaczami, 

nie z  prezesem ale właśnie z trenerami.  

Radny Henryk Preuss  

Chciałbym krótko odpowiedzieć na te bzdury, które powiedział radny Kłopotek.  

Panie radny, nie masz Pan pojęcia o zorganizowaniu zawodów, nawet dla dzieci. Mówię o 

kosztach związanych z wyjazdem, podróżą, ubraniem zawodnika. Mam 100 osób, a 70 tys. zł  

to jest po 70 zł na osobę.  

Radny Andrzej Kłopotek 

To my  wiemy ale nie ma to nic wspólnego z tym o czym ja mówię.  

Radny Henryk Preuss 

Wie Pan jakie pieniądze są potrzebne dla utrzymania tylko samych dzieci ?  

Radny Andrzej Kłopotek 

Wiem. 

Radny Henryk Preuss 

Wie pan i myśli, że 70 tys. zł to kwota wystarczająca ? 

Radny Krzysztof Zduński 

Do tematu proszę wrócić po sesji lub na komisjach.  

 

Ad. pkt 15 

          Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Jak miasto jest przygotowane do tzw. akcji zimowej ? 

 

Ad. pkt 16 

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania     

 

    

Pan Jerzy Czerwiński 

Za przygotowanie do zimy jest odpowiedzialnych wiele podmiotów. W wyniku przetargu na 

sezon zimowy 2004-2006 wyłoniono ZGK. Zgodnie  z tym co pisze w raporcie, to ZGK jest 

przygotowany do zimy zarówno sprzętowo oraz jeżeli chodzi o solankę, sól kamienną i 

mieszankę soli z piaskiem.  Zaczynają od 15 listopada i kończą w połowie kwietnia. Terenem 

do  utrzymania są wszystkie ulice gminne, chodniki na ul. Sikorskiego do Mickiewicza, 
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Rynek i ul. Chełmińska. W umowie są wyznaczone godziny, w  których powinni rozpoczynać 

akcję. Temat ten był analizowany na posiedzeniu komisji gospodarki miejskiej.  

Mamy również informację o przygotowaniu ZGM. Chcę powiedzieć, że za chodniki 

odpowiadają właściciele posesji. Tam gdzie właścicielem jest miasto, robi to ZGM jako 

zarządca. O przygotowaniu do zimy informowały nas zarządy dróg, a więc powiatowy i 

wojewódzki. Czasem rozczarujemy się na ulicach powiatowych i wojewódzkich. Ponieważ 

tam obowiązują trochę inne standardy, niż  w mieście. A więc to sypanie na górkach, 

zakrętach oraz nie wszędzie. Nie jest to sprawa dobrej woli tych zarządców. Myślę, że na ten 

moment jesteśmy dobrze przygotowani do zimy. Mam nadzieję, że zima zaskoczy jak 

najmniej. Tutaj mamy na bieżąco informację od tych, którzy za utrzymanie dróg i chodników 

odpowiadają. Straż Miejska jest jak gdyby „uczulona”  na egzekwowanie od właścicieli, 

zarządców wszystkich spraw, które związane są z zimowym utrzymaniem.  

Patrząc na zimę, trochę się przestraszyłem, bo to potem przedkłada się wszędzie i w 

zarządach dróg i u nas, na te środki, którymi dysponuje się w następnym roku na drogi. Był 

taki rok, kiedy Zarząd  Dróg Wojewódzkich  w Sylwestra stracił wszystko to co miał na całą 

zimę. Jest to historia sprzed 2,3 lat. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. 

 

Ad. pkt 17 

            Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 18 

              Komunikaty 

 

Radny Krzysztof Zduński 

Chciałbym poinformować, że w miesiącu grudniu komisje będą pracowały w dniach od 5-8 i 

19-22 grudnia. Sesja rady odbędzie się prawdopodobnie 28 lub 29 grudnia b.r.. 

Nie będziemy się widzieli już w takim gronie do Bożego Narodzenia. Dlatego chciałbym 

wszystkim tu obecnym życzyć zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.       
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Ad. pkt 19 

                   Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXV sesji Rady Miejskiej Chełmży.        

 

_____________________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

              

Aldona Lipińska                     Krzysztof Zduński 

  

                Sekretarz obrad: 

 

             Marek Wierzbowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


