Protokół nr XXIV/2020
z XXIV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 9 września 2020 r.
Sesja odbyła się dnia 9 września 2020 roku
i trwała od godziny 16oo do godz. 1740
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na
sesji było 15 radnych, co stanowi 100 %.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim przyjęto w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji RM.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia
przez Gminę Miasta Chełmna porozumienia z Gminą Świecie
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
4. Rozpatrzenie projektu uchwały utworzenia linii autobusowej
i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Chełmno i Gminy
Świecie
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Chełmno
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na rok 2020
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata
2020-2026
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
nieruchomości
9. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.
10.Interpelacje radnych
11.Wolne wnioski i informacje
12.Zakończenie
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Punkt 1.

Otwarcie

Otwarcia XXIV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady
Miasta Chełmna p. Wojciech Strzelecki.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta
p. Magdalenę Mrozek.
stwierdzenie quorum
Na stan 15 radnych, na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość
radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący obrad p. Strzelecki - poinformował, że protokoły z XXI, XXII
i XXIII sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do
czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów,
w związku z czym na podstawie § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXI,
XXII i XXIII sesji Rady Miasta, uważa się za przyjęte.

Punkt 2.

Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki poinformował, że proponowany porządek
obrad XXIV sesji został przesłany, poprosił o zgłaszanie wniosków.
Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Gminy Miasto Chełmno składki
członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata
2020-2023. Dodał, że zmianie ulega również przekazany radnym projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie oraz zmian WPF i w związku z tym poprosił, aby
przy głosowaniu tych uchwał radny brali pod uwagę druk nr 4b i druk nr 5b.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki - poddał pod głosowanie Rady Miasta
proponowany porządek obrad uwzględniający wniosek Burmistrza Miasta
w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 6 – rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia dla Gminy Miasto Chełmno składki członkowskiej
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2020-2023
Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
2

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta
jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta i przystąpił do jego
realizacji.

Punkt 3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli
zawarcia przez Gminę Miasta Chełmna porozumienia z Gminą
Świecie w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego

Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały
polegającą na zmianie zapisu w tytule uchwały i wykreśleniu słowa „woli”
i wprowadzenie w tym miejscu zapisu „zgody na”. Również w § 1 projektu
uchwały słowo „wolę” należy zastąpić słowami „zgodę na”.
Następnie przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o następującej
treści: „Uchwała jest podstawą do zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Chełmno, a Gminą Świecie w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego. Prawo zawarcia porozumienia międzygminnego wynika
z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie gminy mogą
zawierać porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich
określonych przez nie zadań publicznych, w tym z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego. Ponadto w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym zdefiniowano gminne przewozy pasażerskie jako przewóz
osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach
administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne
porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż przewozy
powiatowe,
powiatowo-gminne,
metropolitalne,
wojewódzkie
i międzywojewódzkie. Porozumienie, które będzie zawarte miałoby na celu
prawne uregulowanie gminnych przewozów pasażerskich w celu wsparcia
komunikacyjnego między obiema Gminami”. Projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący obrad w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod
głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
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Przewodniczący obrad p. Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada
Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/171/2020 Rady Miasta
Chełmna z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Miasta Chełmna porozumienia z Gminą Świecie
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (Załącznik nr 4
do protokołu).
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Punkt 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii
autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na
terenie Gminy Miasto Chełmno i Gminy Świecie

Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem o następującej treści: „Zaspokajanie potrzeb gminnej wspólnoty
samorządowej należy do zadań własnych gminy. Wśród tych zadań znaczącą rolę
odgrywają sprawy dotyczące lokalnego transportu zbiorowego. Publiczny
transport zbiorowy to powszechnie dostępny, regularny przewóz osób
wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej.
Gminne przewozy pasażerskie, komunikacja miejska odbywa się na terenie gminy
lub miast i gmin sąsiadujących. Biorąc pod uwagę niewielką odległość pomiędzy
Chełmnem a Świeciem i fakt, że mieszkańcy tych miast korzystają ze znajdujących
się po sąsiedzku możliwości dotyczących pracy, nauki, opieki medycznej czy też
uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych przez oba miasta
stworzenie możliwości przemieszczania transportem publicznym jest w pełni
uzasadnione. W dniu 18 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych. Fundusz został utworzony w celu
przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców miejscowości, do
których nie dociera komunikacja lub połączenie jest utrudnione do tego stopnia,
że uniemożliwia regularny transport pasażerski. Mając na uwadze obecną
sytuację nie bez znaczenia jest także możliwość pozyskania środków finansowych
z wcześniej wspomnianego Funduszu, co w znaczny sposób ograniczy koszty
utrzymania linii.” Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
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Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do
dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku
nr 2.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta
jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/172/2020 z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie
Gminy Miasto Chełmno i Gminy Świecie (Załącznik nr 7 do protokołu).
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 5.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Chełmno

Zastępca Burmistrza Miasta p. Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem o następującej treści: „Przedmiotem regulacji jest wyznaczenie
Aglomeracji Chełmno z uwzględnieniem zmiany wielkości aglomeracji, a także
obszaru i granic aglomeracji. Stwierdzono niezgodność RLM dotychczas
obowiązującej aglomeracji z RLM rzeczywistym aglomeracji oraz konieczność
zmiany zakresu terytorialnego obszaru dotychczasowej aglomeracji (zmianę
obszaru i granic Aglomeracji) ze względu na uwarunkowania, wynikające
z obecnej sytuacji w zakresie istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej oraz
zweryfikowane tereny aglomeracji dla obszarów planowanych do
skanalizowania. W związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Uchwała Nr IX/157/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015, poz. 2101)
zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zasadne jest więc
podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia nowej Aglomeracji Chełmno
z uwzględnieniem zmiany wielkości aglomeracji, a także obszaru i granic
aglomeracji. W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) kompetencje w zakresie
wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły
samorządy gminne.
Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach,
właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej
równoważnej liczbie mieszkańców, zainteresowane gminy muszą jednak zawrzeć
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stosowne porozumienie. Uchwałę podjęto w dniu 20.12.2019 r. pomiędzy Gminą
Miasto Chełmno, Gminą Chełmno i Gminą Kijewo Królewskie.
W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem
prawa miejscowego.
Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) gminy
zainteresowane wyznaczeniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały
wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych
przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Aglomerację Chełmno wyznacza się po uzgodnieniu z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa Aglomeracja Chełmno została
wyznaczona z konieczności aktualizacji RLM aglomeracji oraz granic i obszaru
Aglomeracji.
Pismem znak GM-OŚ.0006.3.2020.KG z dnia 29 czerwca 2020 r. wystąpiono do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Toruniu z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno.
W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu
postanowieniem znak GD.ZZŚ.5.417.4 2020.AOT z dnia 03.08.2020 r. uzgodnił
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno.
Pismem znak GM-OŚ.0006.3.2020.KG z dnia 30.06.2020 r. wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem
o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy
aglomeracji Chełmno. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia
27 lipca 2020 r. znak WOP.070.13.2020.MP.3 uzgodnił projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Chełmno w zakresie
ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.
Uzasadnienie merytoryczne: Obszar i granice aktualnego stanu aglomeracji
Chełmno odbiegają od wyznaczonych/uchwalonych, wskazanych w załączniku
graficznym do uchwały wyznaczającej aglomerację Chełmno z 2015 roku Uchwała Nr IX/157/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22
czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku, poz.
2101).
Tereny skanalizowane poza obszarem wyznaczonej aglomeracji Chełmno
powinny zostać włączone w granice aglomeracji zgodnie za stanem istniejącym
systemu kanalizacji zbiorczej.
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Dodatkową przesłanką do przeprowadzenia weryfikacji i zmian obszaru i granic
aglomeracji Chełmno jest analiza zgodności RLM aglomeracji zgodnie z uchwałą
wyznaczającą a RLM rzeczywistym aglomeracji.
Analiza zmian równoważnej liczby mieszkańców wykazała, że wielkość RLM rz
odbiega od RLM wyznaczonego uchwałą o ok. 5,76 %. Dopuszczalne odstępstwa
pomiędzy RLM aglomeracji w uchwale wyznaczającej, a rzeczywistym RLM
wynikającym ze zmian w obszarze i granicach aglomeracji wynosi 5 %. W związku
z powyższym różnica pomiędzy RLM uchwały a RLM rzeczywistym dla
aglomeracji Chełmno nie mieści się w dopuszczalnym przedziale.
Analiza przedstawiona w części opisowej Aglomeracji Chełmno pn. Aktualizacja
obszaru i granic Aglomeracji Chełmno przedstawia ocenę stanu aglomeracji, w
tym zgodność lub możliwość wypełnienia przez aglomerację warunków zgodności
z dyrektywą ściekową. Analiza wykazała, że obecnie wyznaczony obszar i granice
aglomeracji Chełmno spełnia wymagania Dyrektywy.
Zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją w nowe granice obszaru Aglomeracji
Chełmno wchodzić będzie obszar obejmujący: miasto Chełmno (część miasta),
miejscowość Osnowo, gm. Chełmno (część miejscowości), miejscowość
Brzozowo, gm. Kijewo Królewskie (część miejscowości).
Obszar i granice zweryfikowanej aglomeracji Chełmno przedstawione są
w formie graficznej, na mapie stanowiącej załącznik do projektu uchwały
wyznaczającej aglomerację.
Na potrzeby precyzyjnego określania obszaru aglomeracji granice aglomeracji
wykonano na mapie w skali 1:10 000 z uwzględnieniem wyznaczenia granicy
aglomeracji wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych
albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do
skanalizowania. Wielkość zweryfikowanej aglomeracji wyznacza się na RLM
20 996 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Chełmno.
W związku z weryfikacją wielkości, obszaru i granic Aglomeracji wnioskuje
się o: Zmianę wielkości Aglomeracji wyrażonej w RLM ze względu na fakt, że
wielkość ta jest wyznaczona po zweryfikowaniu zakresu terytorialnego oraz
zweryfikowanych wielkości RLM wskazanych w wyliczeniu RLM rzeczywistego
aglomeracji. Ponownego wyznaczenia zakresu terytorialnego obszaru
Aglomeracji (zmianę obszaru i granic Aglomeracji) ze względu na
uwarunkowania, wynikające z obecnej sytuacji w zakresie istniejącego systemu
kanalizacji zbiorczej oraz zweryfikowane tereny aglomeracji.
Obowiązująca Aglomeracja Chełmno wymaga weryfikacji z uwagi na zmiany
rzeczywistej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji.
Zweryfikowana wielkość równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji została
wyznaczona po zweryfikowaniu zakresu terytorialnego obszaru aglomeracji oraz
w oparciu o weryfikację ewidencji ludności i budynków.
Zgodnie z wyliczeniami zweryfikowana wielkość RLM aglomeracji wynosi 20 996
RLM. Zmiany wielkości RLM aglomeracji, na podstawie których wyznaczono
RLM aglomeracji wynikają ze: zmian demograficznych na obszarze aglomeracji;
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zrealizowanych inwestycji w zakresie wyposażenia w kanalizację zbiorczą;
weryfikacji obszarów nieskanalizowanych obszaru aglomeracji oraz zamierzeń
inwestycyjnych w zakresie budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
weryfikacji ilości osób czasowo przebywających w aglomeracji (obiektów i miejsc
noclegowych); weryfikacji RLM pochodzącego z przemysłu; przeprowadzanych
weryfikacji i analiz ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonych przez urzędy gmin
w powiazaniu z wykazem zabudowań przyłączonych do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. Obowiązująca Aglomeracja Chełmno wymaga również
weryfikacji z uwagi na zmiany terytorialne obszaru i granicy aglomeracji.
Rzeczywisty obszar aglomeracji Chełmno po przeprowadzonej weryfikacji
odbiega od aktualnie obowiązującego obszaru i granic aglomeracji Chełmno.
W wyniku weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Chełmno w granicę
aglomeracji włączono tereny skanalizowane znajdujące się poza wyznaczoną
aglomeracją (os. Dworzyska w mieście Chełmno, część ul. Gorczyckiego).
Z obszaru aglomeracji wyłączono tereny nieskanalizowane obsługiwane przez
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Brzozowo (gm. Kijewo
Królewskie) przy ul. Miodowej. Wpłynęło to na zmianę przebiegu granicy
aglomeracji Chełmno.
Ocena skutków regulacji: Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Miasta
Chełmna i umożliwi ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację
przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć
kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalnią ścieków.”
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki w związku z brakiem chętnych do dyskusji
poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta
większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIV/173/2020 z dnia 9 września
2020 roku w sprawie wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Chełmno
(Załącznik nr 10 do protokołu).
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Punkt 6.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Skarbnik Miasta p. Zalewski – przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, że
w związku z koniecznością wprowadzenia autopoprawek do projektu przesłanego
Radnym wraz z porządkiem obrad należy analizować projekt zawarty w druku
4B. Następnie zapoznał z uzasadnieniem do tegoż projektu o następującej treści:
„Podsumowanie zmian budżetu:
Lp.
Treść
1.
Dochody ogółem
1.1. Dochody bieżące
1.2. Dochody majątkowe

Przed zmianą
90 177 165,17
81 602 537,80
8 574 627,37

Zmiana
+1 698 100,02
+555 351,02
+ 1 142 749,00

Po zmianie
91 875 265,19
82 157 888,82
9 717 376,37

2.
Wydatki ogółem
2.1. Wydatki bieżące
2.2. Wydatki majątkowe

93 352 531,12
80 798 739,82
12 553 791,30

+3 307 510,49
+661 064,49
+2 646 446,00

96 660 041,61
81 459 804,31
15 200 237,30

-3 175 365,95
803 797,98

-1 609 410,47
-105 713,47

-4 784 776,42
698 084,51

3 941 680,35
2 077 266,31
1 184 000,00
680 414,04

+1 609 410,47
+878 300,32

5 551 090,82
2 955 566,63
1 184 000,00
1 411 524,19

3.
3.1

Nadwyżka/deficyt
Nadwyżka operacyjna (DbWb)

4.
4.1
4.2
4.3

Przychody
Wolne środki
Kredyty i pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych

5.
5.1
6.

Rozchody
Spłaty kredytów i pożyczek
Bilansowanie budżetu

7.
8.

Art. 242 dla 2020 r.
Art. 243 (śr. trzyletnia)

+731 110,15

766 314,40
766 314,40

3 561 478,33
3,40 %

766 314,40
766 314,40

+1 503 697,00
-0,19 %

5 065 175,33
3,21 %

Opis zmian w budżecie:

Rozdz.
1.

Opis zmiany
Bilansowanie dochodów i wydatków:
Ogółem zmiany:

2.

Zmiany dochodów i wydatków bieżących:

Dochody
+1 698
100,02

Wydatki
1 609 410,47
+3 307
510,49

+555 351,02

+661 064,49
9

75023

75075

75495

80101

85395

85513

80104

Środki przewidziane na zapłatę odszkodowania w
związku z planowanym zawarciem ugody z
Powiatem Chełmińskim dotyczącej wzajemnych
kompensat roszczeń.
Zwiększenie wydatków na zakup usług promocji
miasta, w celu ogłoszeniem naboru ofert na
promowanie miasta Chełmna w zawodach
sportowych.
Zwiększenie wydatków na opłaty transmisji danych
monitoringu miejskiego, wynikające z planowanej
instalacji
trzech nowych punktów kamer (ul. Polna/Młyńska, ul.
Młyńska 7, Park Miniatur).
Realizacja projektu „Poznaję, eksperymentuję,
decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności”.
Projekt wieloletni 2020-2023, finansowany ze
środków UE (Europejski Fundusz Społeczny).
Całkowita wartość projektu 1 769 206,82 zł, 85%
EFS, 10% budżet państwa , 5% wkład Gminy Miasta
Chełmno. Wkład Gminy jest wkładem niepieniężnym
w postaci udostępniania sal lekcyjnych w szkołach.
W 2020 r. wkład niepieniężny wyniesie 8 910,00 zł.
Projekt zatwierdzono uchwałą nr XVII/119/2020
Rady Miasta Chełmna z 19.02.2020 r.
Zmiana klasyfikacji wydatków na składkę
członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Chełmno.
Z paragrafu dotacji §2820 do pozostałych wydatków
bieżących §4430. Z uwagi na fakt że Gmina Miasto
Chełmno jest członkiem stowarzyszenia wydatek
winien być zaklasyfikowany jako opłaty i składki,
zgodnie z opisem funkcjonowania paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji
rządowej §2010 decyzją Wojewody WK-P nr
WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 02.09.2020 r.
przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne
§4130.
Przedszkole Miejskie Tęczowy Zakątek
PMTZ:
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i
pochodne w związku z wprowadzonymi ulgami z
tytułu opłacenia składek ZUS.

+92 151,88

+50 000,00

+4 500,00

+624 540,02

+624 540,02

-26 500,00
+26 500,00

-1 449,00

- 1449,00

-67 740,00
-3 560,00

-108 678,39
-48 215,43
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80148

80149

3.
60016

60016

60016

60016

60016

60016

PMTZ:
Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z
wyżywienia. zmniejszenie wydatków na zakupy
żywności do stołówki
PMTZ:
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i
pochodne w związku z wprowadzonymi ulgami z
tytułu opłacenia składek ZUS
Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu
Przebudowa ul. Wybudowanie z uwagi na
rozstrzygnięcie przetargowe, do kwoty
spodziewanego wykonania. Mniejszy koszt
inwestycji powoduje również zmniejszenie
dofinansowania zadania, które finansowane jest z
Funduszu Dróg Samorządowych
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu
Przebudowa ul. Lawendowej z uwagi na
rozstrzygnięcie przetargowe, do kwoty
spodziewanego wykonania. Mniejszy koszt
inwestycji powoduje również zmniejszenie
dofinansowania zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych
Wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie
dokumentacji budowlano-kosztorysowej budowy
drogi z chodnikami oraz
odwodnienia, oświetleniem i organizacją ruchu ul.
Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie
budowy drogi z FDS.
Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej
schodów zewnętrznych na skarpie pomiędzy O/M
Kopernika a ul. Podgórną w Chełmnie, w celu
zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej.
Opracowanie projektu technicznego zadania
„Przebudowa ul. Wojska Polskiego”. Projekt pozwoli
uzyskać pozwolenie na budowę/przebudowę, która
odbędzie się w 2021 r.
Zmiana nazwy zadania „Modernizacja mostu nad
rzeką Browina przy ul. Panieńskiej” na zadanie
„Remont Modernizacja mostu nad kanałem Głównym
Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.
Panieńskiej w Chełmnie” oraz zwiększenie wydatków
na to zadanie o 20.000,00 zł, w związku z większymi
kosztami materiałów. Planowane jest pozyskanie

-64 180,00

-60 397,72

-65,24

+1 142
749,00
-167 752,00

+2 646
446,00
-118 963,00

-167 890,00

-230 791,00

+75 000,00

+15 000,00

+16 000,00

-50 000,00
+70 000,00
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dofinansowania zadania ze środków Gminy Chełmno
w wysokości 15.000,00 zł.
75023

75023

75095

75495

75495

80101

80101

90005

90095

4.

Zakup modułu oprogramowania „UMOWY,
+23 000,00
WNIOSKI I ZAMÓWIENIA” wraz z licencjami na 6
stanowisk, w ramach systemu oprogramowania
Finansowo Księgowego wykorzystywanego w
Urzędzie Miasta, w celu umożliwienia ewidencji i
kontroli realizacji umów, zaangażowania i faktur
VAT, rozliczania zaliczek.
Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja
+230 000,00
oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta:”
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Inwestycji
Lokalnych
Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych
+1 378
przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych gmin 391,00
(§6290), zaplanowane na dofinansowanie realizacji
inwestycji „Termomodernizacji obiektów
oświatowych” i „Modernizacji oświetlenia w
budynku UM”
Zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu
+16 200,00
wizyjnego miasta o trzy punkty monitoringu
(ul. Polna/Młyńska, ul. Młyńska 7, Park Miniatur).
Realizacja programu „Widoczny pieszy na terenie
+100 000,00 +126 000,00
miasta Chełmna” w ramach rządowego programu
„Razem Bezpieczniej”, ramach którego dokonane
zostaną zmiany oznakowania przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Dworcowa – Młyńska. Zadanie
dofinasowane z budżetu państwa.
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
+2 035
Termomodernizacja wraz z modernizacja oświetlenia
000,00
na ledowe w obiektach oświatowych
Zaplanowanie nowego zadania „Modernizacja basenu
+310 000,00
Wodnik przy SP1” w zakresie zmiany technologii
uzdatniania wody (lampy UV), modernizacji
umywalni basenu oraz sauny.
Zwiększenie środków na dotacje inwestycyjne na
+30 000,00
przedsięwzięcia efektywne ekologicznie (wymiana
pieców, panele fotowoltaiczne).
Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap
+100 000,00
opracowanie dokumentacji budowlanokosztorysowej. Rozpoczęcie w 2020 r. prac nad
zadaniem wieloletnim, które planowane
było do realizacji w latach 2021-2022
Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami
-/+ 5 200,00
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85395

60016
90015

80150
80101

80104
80149

5.
950

957

6.

7.

Przeniesienie wydatków w zadaniu „Adaptacja kamienicy przy ul.
Grudziądzkiej 36” z wydatków niekwalifikowanych (czwarta cyfra
„0”) do wydatków kwalifikowanych (cyfra „9”) z uwagi na
zwiększone koszty promocji projektu.
Zmniejszenie wydatków na zakup usług oświetlenia ulicznego, w
ramach utrzymania ulic i przeniesienie na zakup usług doradczych do
rozdziału 90015 w związku z koniecznością przeprowadzenia
przetargu na zakup energii elektrycznej
SP4
Przeniesienie części planu wynagrodzeń z zadań wymagających
specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80150) do rozdz. 80101 §3020 na
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z uwagi na
konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej.
Przedszkole Publiczne Tęczowy Zakątek
Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 i przeniesienie do
rozdz. 8049 wynikające z konieczności zatrudnienia dwóch
dodatkowych osób po ½ etatu do pełnienia opieki w stosunku do
dzieci wymagających specjalnych metod nauczania.
Przychody

-/+200,00

-5 000,00
+5 000,00

-31 000,00
+31 000,00

-12 455,00
+12 455,00

+1609
410,47
+878 300,32

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków
wynikających z rozliczeń z lat poprzednich, w celu pokrycia
zwiększonego deficytu budżetu.
Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich
731 110,15
zwiększono w celu pokrycia deficytu wynikającego z wprowadzenia
nowych inwestycji termomodernizacyjnych.
Zmiany wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek
-235 000,00
oświatowych
W związku z ograniczeniem działalności placówek oświatowych
SP1
zmniejszyły się także wpływy na wyodrębnione rachunki szkół. W
-50 000,00
SP1 wpływy z usług wejść na basen szkolny i saunę, najem hali
SP2
sportowej. Szkoła poniosła mniejsze wydatki na energię, ograniczono - 170 000,00
też wydatki remontowe. W SP2 zmniejszyły się wpływy z najmu sal SP4
lekcyjnych (Technikum Logistyczne), wpływy z usług w związku z
-15 000,00
likwidacją stołówki szkolnej, konsekwencją było zmniejszenie
wydatków na zakupy żywności oraz zakup usług pozostałych. W SP4
spadły wpływy najmu sali sportowej, zmniejszono wydatki na zakup
usług i materiałów.
Pozostałe zmiany
Do załącznika zadań inwestycyjnych wprowadza się dotacje
+180 000,00
inwestycyjne, w celu doprowadzenia do zgodności kwot inwestycji w
załączniku nr 4 z częścią normatywną uchwały budżetowej, po
konsultacjach z Członkiem Kolegium RIO współpracującym z
jednostką.
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Reasumując dodał, że zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: 1 609 410,47 zł
W związku ze z tym § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości:
4 784 776,42 zł,
zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW w wysokości: 1 184 000,00 zł,
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości:
1 411 524,19 zł,
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości:
2 189 252,23 zł”
Dodał, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą przychody z tytułu wolnych
środków z lat ubiegłych powiększone o kwotę 878 300,47 zł oraz nadwyżka budżetowa
z lat poprzednich powiększona o kwotę 731 110,15 zł.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Mikrut – poinformował,
że Komisja wypracowała opinię, jednakże z uwagi na fakt, że przedstawiony w dniu
dzisiejszym projekt uchwały zawierał duże zmiany, członkowie Komisji uznali, że
opracowana opinia nie jest zasadna i zdecydowali o jej wycofaniu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji
poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4b.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie
przyjęła Uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020
roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok
(Załącznik nr 13 do protokołu).

(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
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Punkt 7.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna
na lata 2020-2026

Skarbnik Miasta p. Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem o następującej treści: „W niniejszej uchwale w załączniku
przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie "Poznaję, eksperymentuję,
decyduję! Laboratorium umiejętności" lata 2020-2023, dokonano zmian
w przedsięwzięciu "Aktywizacja terenów pokolejowych" przyśpieszając realizację
zadania od 2020 r. Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy
Miasto Chełmno na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2020-2026, w zakresie limitu zobowiązań wynikających
z realizowanych przedsięwzięć oraz zmian budżetowych w prowadzonych
zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna Nr 98/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.,
Nr 106/2020 r. z dnia 04 września 2020 r. oraz uchwałą budżetową rozpatrywaną
na sesji w dniu 9 września 2020 r.” – Projekt uchwały wraz z objaśnieniami
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do
dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5b.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta
jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/175/2020 Rady Miasta Chełmna
z dnia 9 września 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026 –
Załącznik nr 16 do protokołu.
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
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Punkt 8.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze
przetargowej nieruchomości

Zastępca Burmistrza Miasta p. Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem o następującej treści: „Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65
z późniejszymi zmianami) odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata leży
w kompetencji rady. Mając na uwadze powyższe jednocześnie realizując wniosek
dzierżawców nieruchomości ZWiK działając jako Zarządca Nieruchomości
Komunalnych Gminy Miasta Chełmna wnosi o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Wnioskodawca firma „RUCH” S.A. ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa na
przestrzeni lat sprawdził się jako rzetelny Dzierżawca. Należy dodać, że miejsce
lokalizacji kiosku nie koliduje z planami rozwoju miasta.” - Załącznik nr 18 do
protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do
dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku
nr 6.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta
jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/176/2020 z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania
w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości. (Załącznik nr 19 do
protokołu).
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
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Punkt 9.

Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Murawski – poinformował, że pierwotnie miała
być przedstawiona informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi za I półrocze br., jednakże w związku z pozyskaniem
wszystkich danych informacja została opracowana za okres od stycznia do
sierpnia br. Przedstawił koszty funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej
za okres od stycznia do sierpnia 2020 r. Wpływy z wpłat w tym okresie wynosiły
2.052.875,19 zł., koszty ZUM 1.969.298,2 zł., koszty Urzędu Miasta 145.469,60
zł. i bilans wyniósł +244.000,10 zł. Mówca zwrócił uwagę, że w poszczególnych
miesiącach bilans jest dodatni, a jedynie w miesiącach w których ma miejsce
wywóz odpadów wielkogabarytowych, wówczas bilans jest ujemny. Następnie
przedstawił strukturę odpadów. Reasumując stwierdził, cyt. „Każda i każdy z nas
jest współodpowiedzialny za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
postarajmy się, czyste Chełmno to wspólna sprawa!” Dodał, że pozyskane środki
planuje się przeznaczyć na wymianę pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów. Raport z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi za okres styczeń – sierpień 2020 r. stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Radny p. Piotrowski – w imieniu Klubu Radnych „Przyszłość Chełmna”
podziękował Zastępcy Burmistrza Miasta p. Murawskiemu za opracowanie
i przedstawienie Raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i stwierdził, cyt. „Wszyscy przypominamy sobie końcówkę
ubiegłego roku i początek bieżącego, obawy i emocje związane z wdrażaniem
nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dzisiaj jesteśmy po 8 miesiącach
funkcjonowania systemu i jesteśmy bogatsi o praktyczną wiedzę na ten temat.
W swoim wystąpieniu chcę zwrócić uwagę Radnych i mieszkańców na wycinek
tego zagadnienia ale moim zdaniem bardzo ważny.
Bilans: styczeń - sierpień + 244 000 zł
Pozytywy: Systematycznie zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych najdroższa
frakcja z 73,4% w styczniu do 48,1 w sierpniu. Zwiększa się, również
systematycznie, ilość frakcji bio – najtańszej z 9,6% w styczniu do 31,8%
w sierpniu. Jest to ewidentna zasługa, sukces i zdyscyplinowanie mieszkańców.
Wracając do finansów: Oczywistym faktem jest, że środki finansowe pozyskane
z tego tytułu mogą krążyć jedynie w systemie gospodarki odpadami i nie mogą
być przeznaczone na inne zadania. Mogą jedynie zostać skonsumowane na
inwestycje w system, albo istnieje taka możliwość, przyczynić się do obniżenia
stawki opłat wnoszonych przez mieszkańców. Wiem, że jest propozycja, aby
nadwyżkę uzyskanych środków przeznaczyć na zakup kolejnych dzwonów do
selektywnej zbiórki odpadów. Jest ona słuszna i do zaakceptowania przy pełnej
świadomości faktu, że beneficjentem staje Miasto. Moim zdaniem należy również
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uwzględnić zaangażowanie i dyscyplinę wewnętrzną mieszkańców bez których
udziału wyniki selektywnej zbiórki mogłyby być różne. A zatem zwracam się
z apelem i prośbą do Pana Burmistrza, aby od 1 stycznia 2021 roku poprzez
powtórną kalkulację stawek obniżyć ją dla każdego mieszkańca. Wówczas piękna
konkluzja z zakończenia raportu cytuję: każda i każdy z nas jest
współodpowiedzialny za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postarajmy
się, mieszkańcy już się postarali teraz kolej na decydentów i obniżenie stawki
opłat za gospodarkę odpadami od 1 stycznia przyszłego roku.”
Radna p. Wikiera – w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że
propozycja wymiany tzw. dzwonów jest zasadna. Dodała, że właściwe
przygotowanie przetargu na usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
spowodowało powstanie nadwyżki, która nie jest tak wysoka, aby planować
obniżenie opłat.

Punkt 10. Interpelacje radnych
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – poinformował, że do czasu rozpoczęcia
obrad wpłynęło sześć interpelacji i poprosił Sekretarza obrad o ich odczytanie.
Sekretarz obrad p. Mrozek odczytała złożone interpelacje, i tak:
Zgłoszone przez radnego p. Wiesława Derebeckiego;
- w sprawie wyposażenia miasta Chełmna w elementy malej architektury –
załącznik nr 22 do protokołu,
- w sprawie parkingu przy ulicy Biskupiej za murami – załącznik nr 23 do
protokołu,
Zgłoszone przez radnego p. Michała Wrażenia;
- w sprawie organizacji Walentynek – załącznik nr 24 do protokołu,
- w sprawie funkcjonowania organizacji pozarządowych – załącznik nr 25 do
protokołu,
- w sprawie interpelacji z dnia 24 czerwca br. dotyczącej Ośrodka nad Jeziorem
Starogrodzkim – załącznik nr 26 do protokołu,
- w sprawie interpelacji z dnia 24 czerwca br. na temat zgłoszonych przez
Burmistrza Miasta zastrzeżeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – załącznik nr 27 do protokołu.
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Punkt 11. Wolne wnioski i informacje
Radny p. Wrażeń – nawiązując do konsultacji społecznych na temat komunikacji
miejskiej poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie ma przystanku na ulicy
Lawendowej. Poprosił o wykoszenie zarośniętego chodnika przy ul. Łunawskiej.
Następnie odnosząc się do budowy budynku Starostwa Powiatowego
zasugerował konieczność wyznaczenia drogi dojazdowej dla samochodów
dostawczych na tą budowę. Zwrócił uwagę, że nie powinny one przejeżdżać przez
dworzec autobusowy.
Radny p. Karnowski – wyjaśnił przedmówcy, że komunikacja miejska na ulicy
Lawendowej może być uruchomiona dopiero po odbiorze tej ulicy.
Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – poinformował, że dobiegają końca prace na
osiedlu Wybudowanie oraz zakończono prace na ulic Lawendowej, na które
pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na ul.
Lawendowej wykonano drogę z nawierzchni polbrukowej z zastosowaniem
odwodnienia liniowego i nowymi elementami organizacji ruchu. Na całym
odcinku drogi chodnik oraz oświetlenie (lampy solarne z akumulatorem). Koszt
inwestycji to 600 000,00 zł (w tym 330 584,00 zł z FDS). Odbiór – 7 września.
Na Os. Wybudowanie - Droga z płyty jumbo nowej generacji, niewymagającej
dodatkowego odwodnienia, budowa chodnika, montaż oświetlenia LED. Koszt
przedsięwzięcia to 871 562,00 zł (w tym 426 562,00 zł z FDS). Planowany termin
zakończenia prac – koniec września.
Rozpoczynają się prace na os. Dworzyska (dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych). Prace drogowe zaplanowane na odcinku ok. 700 metrów, od
ul. Bażanciej do ostatnich zabudowań. Droga z płyty jumbo, modernizacja
odwodnienia drogi, nowe lampy uliczne w technologii LED. Chodnik na osiedlu
i przy ul. Bażanciej. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.
Koszt przedsięwzięcia to 919 390,92 zł (w tym 551 634,55 zł z Funduszu Dróg
Samorządowych). Prace potrwają tu do końca listopada.
We wszystkich powyższych realizacjach zastosowane będą elementy organizacji
ruchu, które znacząco poprawią bezpieczeństwo nie tylko pieszych, ale także
rowerzystów. Zainstalowane zostaną wyspowe progi zwalniające, których
dotychczas w Chełmnie nie stosowano. Pozwalają one, aby samochody służb
medycznych z szerszym rozstawem kół przejechały bezkolizyjnie nad progiem.
Auto osobowe będzie musiało z kolei zwolnić. Jeżeli rozwiązanie to sprawdzi się,
wówczas będzie zastosowane na szerszą skalę w przestrzeni miasta.
Dodał, że dobiega końca remont kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36. Planowane
zakończenie prac 30.09.2020, oficjalne otwarcie obiektu 2.10.2020.
Mówca poinformował, że rozpoczęto pracę nad opracowaniem nowej Strategii
Rozwoju Miasta na lata 2021-2030 z perspektywą do 2050. W zespole jest ponad
30 przedstawicieli z różnych dziedzin życia miasta, w tym młodzież i seniorzy.
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Pierwsze spotkanie robocze odbyło się dnia 7.09.2020 r. i jego celem było
opracowanie strategii do końca 2020 roku.
Strategia Województwa
Został złożony postulat do strategii województwa o wpisanie Chełmna do wykazu
gmin zakwalifikowanych do obszaru negatywnej sytuacji społecznogospodarczej. Ponadto został złożony wniosek o włączenie Chełmna do
Makroobszaru Inwestycyjnego przy drodze ekspresowej S5.
Do Krajowego Planu Odbudowy została przygotowana fiszka projektowa na
Klaster Usług Społecznych. Klaster jest planowany w lokalizacji przy ul.
Biskupiej w koszarowcach powojskowych oraz potencjalnie w ramach
rozpraszania usług przy ulicy Kościelnej i Grudziądzkiej 36. Wartość projektu to
59 mln. zł. Ponadto został złożony akces do projektu, przygotowując fiszkę
projektową na rozwój systemów ciepłowniczych i wymianę źródeł ciepła na
kwotę szacunkową 19,5 mln. zł.
Projekt Klastra złożony również został do Regionalnego Programu Operacyjnego,
jako propozycja projektu kluczowego dla województwa. Projekt został
zaakceptowany i będzie wpisany do strategii województwa jako kluczowy projekt
ponadregionalny.
W ramach oświetlenia miasta trwa analiza ofert. Na oświetlenie przejść dla
pieszych - pozyskano dofinansowanie w wysokości 100 000 zł w ramach
programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, w ramach działania
wykonamy: montaż lamp doświetlających 3 przejścia dla pieszych przy ulicy
Młyńskiej i Dworcowej, montaż oznakowania pionowego w postaci aktywnego
znaku D-6, wbudowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych
i wzmocnienie oznakowania poziomego, pogadanki dla dzieci i młodzieży
odnośnie bezpieczeństwa ruchu. Kwota realizacji przedsięwzięcia to 126 000 zł.
Nawiązując do oświetlenia stadionu miejskiego poinformował, że Decyzją
Sejmiku Województwa miasto otrzymało 20 000 zł na wykonanie oświetlania
w technologii LED (solarnej) bieżni stadionu miejskiego. Wartość całego zadania
to 51 000 zł.
Nawiązując do spraw związanych z mieszkalnictwem poinformował, że został
przygotowany plan sprzedaży nieruchomości uwzględniający sprzedaż działek na
wolnym rynku. Począwszy od 2020 roku na sprzedaż będzie wystawianych, co
roku, 10 działek mieszkaniowych jednorodzinnych i 2 działki mieszkaniowe
wielorodzinne. (W lipcu wystawiono na sprzedaż sześć działek przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Osnowskiej i jedna przy ul. Szarej).
Ponadto podejmowane są prace związane z powołaniem spółki komunalnej, która
zajmie się rozwojem mieszkalnictwa, wzorowanej na Towarzystwie
Budownictwa Społecznego. Przygotowywane są również grunty, które
w przypadku powołania spółki, zostaną do niej wniesione w celu realizacji
inwestycji.
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Poinformował, że w ramach transportu publicznego Arriva wznowiła część
połączeń autobusowych na liniach Chełmno-Bydgoszcz-Chełmno, ChełmnoGrudziądz-Chełmno, Chełmno-Toruń-Chełmno. Dnia 10.07. br. odbyło się
spotkanie z inicjatywy Urzędu Miasta Chełmna mające na celu stworzenie
połączeń do Świecia w oparciu o dopłaty z funduszu przewozów autobusowych.
Dodał, że trwa realizacja projektu edukacyjnego „Poznaję, eksperymentuję,
decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”. Realizacja projektu do czerwca
2023 r. Wartość projektu: 1 800 000 zł. W ramach projektu odbywają się zajęcia
rozwijające (m.in. informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne,
z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego,
hiszpańskiego, francuskiego i rozwijające rozumienie i kreatywność) oraz
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe szkolenia dla nauczycieli
stworzenie pracownie przedmiotowych doposażone w sprzęt i pomoce naukowe.
Nawiązując do spraw związanych z edukacją poinformował, że w SP2
prowadzony jest remont segmentu za halą sportową, co pozwoliło zaadaptować
pięć pomieszczeń na dodatkową przestrzeń do nauki. Znalazł się tam też pokój
nauczycielski. Pomalowano także niektóre sale lekcyjne.
Drobne naprawy i remonty urządzeń sanitarnych przeprowadzono także w SP4.
Pomalowało dwie sale lekcyjne. Zakończono również urządzanie tzw. strefy
starszaka, przeznaczonej dla uczniów ostatnich klas. Drobne prace
przeprowadzono także w SP 1 i Miejskim Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”
W ramach bezpieczeństwa odbywały się spotkania w gronie dyrektorów
i przedstawicieli Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej, na których
opracowano wytyczne zgodne z możliwościami placówek. W każdej szkole
opracowano procedury, w których ujęte zostały zasady organizacji zajęć m.in.
przyprowadzania i odbierania uczniów. Konieczne było także określenie form
kontaktu rodziców z nauczycielami, organizację przerw międzysekcyjnych, zasad
dezynfekcji pomieszczeń, zasad korzystania z sali gimnastycznej i stołówki.
W zakresie bezpieczeństwa straż miejska i pracownicy Urzędu Miasta dostarczyli
do szkół maseczki, przyłbice i płyny dezynfekujące. Przyłbice pozyskano
w ramach projektu Fundacji Całka.
Dodał, że strażnicy miejscy w razie potrzeby zajmują się dostarczaniem żywności
mieszkańcom przebywającym na kwarantannie. Prowadzą także m.in. wzmożone
działania ws. osób nietrzeźwych. Od 01.08.do 24.08.2020 r. Straż Miejska
przeprowadziła 49 interwencji dotyczących nietrzeźwych. Za spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym 11 osób otrzymało mandaty.
Na Izbę Wytrzeźwień trafiło 5 osób. Wobec dwóch osób skierowano wniosek
o ukaranie do sądu.
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Wyjaśniając sprawę budżetu obywatelskiego mówca poinformował, że 16
projektów przyjęto do głosowania, a na ich realizację zaplanowano rekordowa
pulę 500 000 zł. Utworzono specjalną platformę dedykowaną Chełmińskiemu
Budżetowi Obywatelskiemu https://bo.chelmno.pl
Podał projekty przyjęte do głosowania, tak: ZaDucha nam niestraszna, czyli
zagospodarowanie przestrzeni w obrębie Kościoła św. Ducha, od ul. Toruńskiej,
do punktu widokowego, wyposażenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem
Starogrodzkim w defibrylator AED, budowa wiaty w Osadzie Średniowiecznej,
Akademia Rycerska – cykl zajęć i treningów średniowiecznych metod walki,
plac zabaw „Na Górce” na os. M.C. Skłodowskiej, kulturalne spotkania przy
kawie – cykl spotkań ze znanymi osobami ze świata sportu, filmu, muzyki, nauki
i rozgrywki, konserwacja zbioru 12 barokowych obrazów z połowy XVIII w.
w Kościele św. Piotra i Pawła, siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Chełmnie, recyklomat na terenie miasta, zakup 3 sztuk defibrylatorów
AED, umieszczenie ich na rynku, Dworcowej i os. M.C. Skłodowskiej lub Polnej,
przejście dla pieszych na ul. Toruńskiej 39-41 – Sklep DINO, modernizacja
trybun stadionu miejskiego wraz z zadaszeniem, budowa skateparku, plac zabaw
z siłownią przy ul. Brzoskwiniowej, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul.
Toruńskiej i ul. Piotra Skargi. ścieżka pieszo-rowerowa z oświetleniem od Plant
Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej.
Dodał, że głosowanie nad poszczególnymi projektami odbędzie się w dniach 7 - 21 września 2020 r., a 25 września 2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników.
Podkreślił, że głosować może każdy mieszkaniec Chełmna w wieku co najmniej
13 lat przez oddanie głosu na karcie do głosowania. Mieszkaniec może oddać
tylko jedną kartę do głosowania, w której wybiera maksymalnie trzy projekty
zadań, z zastrzeżeniem, że suma wartości kosztorysowych wybranych zadań nie
może przekroczyć kwoty budżetu obywatelskiego.
Poinformował, że na konto UM wpłynęła kwota 1,3 mln. zł w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje.
Następnie podał powiatowe dane epidemiczne na dzień 9.09.2020, i tak: osób na
kwarantannie i zakażonych: 174, w tym zbiorowej (0), domowej (174).
Osób zakażonych od początku: 86, w tym: aktywnych (2), ozdrowieńców (79),
zgonów (5).
Poinformował, że na terenie miasta działa darmowe WiFi.
Dodał, że sporządzona została kompleksowa dokumentacja konserwatorska
umożliwiająca aplikowanie o środki na remont Bramy Grudziądzkiej.
Sporządzenie dokumentacji zostało poprzedzone ekspertyzą techniczną, która
miała na celu wykazanie przyczyn pogarszającego się stanu obiektu. Ekspertyza
wykazała przede wszystkim nieprawidłowe wykonanie odwodnienia zabytku,
które powodowało degradację obiektu (zarówno od zewnątrz jak i od środka),
szczególnie ściany południowej. Wykazana została także wadliwość
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zastosowanych w poprzednim remoncie metod konserwatorskich. Kolejnym
krokiem jest porozumienie pomiędzy miastem, parafią i Stowarzyszeniem
Inicjatyw Twórczych Manowce, które zamierza aktywizować ten obiekt na cele
kulturalne. Trwają starania o znalezienie źródła finansowania, które w pierwszej
kolejności zabezpieczy Bramę Grudziądzką przed dalszą degradacją, a następnie
umożliwi pozyskanie realnego finansowania na kompleksowy remont
i modernizację obiektu.

Punkt 12.

Zakończenie.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku
obrad zamknął obrady XXIV sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za
udział i głos w dyskusji.

Protokołowała

Przewodniczył

(M. Westfalewska)

(W. Strzelecki)
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