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P R O T O K Ó Ł  NR  IV/15 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

IV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 19 marca 2015 roku  

w godzinach od 12,30 do 14,40. 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,  przedstawiciel MF STUDIO. 

 
Proponowany porządek sesji : 

1.Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 

rok. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży. 

       5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Miasta Chełmży na lata 2015-2018”. 

       6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy  miasta Chełmży na lata 2014-2020. 

       7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu  Ochrony Środowiska  

gminy miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą  na lata 2016-2019. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmży. 
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9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto 

Chełmża. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2015. 

14.Interpelacje. 

15.Odpowiedzi na interpelacje. 

16.Wnioski i zapytania. 

17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18.Oświadczenia. 

19.Komunikaty. 

20.Zamknięcie sesji. 

 
 
Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan 

ustawowy 15 radnych  obecnych było 12. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

Rady Miejskiej Chełmży dotyczącego  wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych 

przyczyniających się do likwidacji  BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży. Nie po raz 

pierwszy zdarza nam się uchwalać stanowisko rady. Generalnie chodzi o wyrażenie swojej 



3 
 

opinii co do bardzo realnego zagrożenia upadłości spółki Bioetanol w Chełmży. Jeżeli 

zgodzicie się na wprowadzenie stanowiska do porządku obrad to w punkcie, gdy będziemy 

omawiać samo stanowisko,  to je uzasadnię i postaram się przy okazji powiedzieć na temat 

podejmowanych działań, które w związku z sytuacją Bioetanolu są prowadzone. Proponuję,  

żeby to omówić w punkcie 14.   

Radny Grzegorz Sosnowski 

Szanując Pana wolę i decyzję, żeby to był punkt 14, ja jednak proponuję zacząć od tego 

punktu. I tak wszystkie pozostałe punkty będą przyćmione przez ten temat i będziemy czekać 

na ten najważniejszy dla miasta aspekt związany z Bioetanolem. Na pewno będą pytania 

związane z Pana działaniami. Pytania będą dotyczyły tych wszystkich kroków jakie Pan 

podjął z Bioetanolem. Dlatego chciałbym zaproponować żebyśmy zaczęli od tego tematu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Kto z Państwa radnych jest za tym abyśmy włączyli ten punkt do porządku obrad ?     

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – za głosowało 12. 

Radny Janusz Kalinowski 

Stwierdzam, iż punkt został jednogłośnie włączony do porządku obrad. Uważam, że nie ma 

znaczenia w jakim punkcie omówimy ten temat. Proponuję, żeby to jednak był punkt 14. 

Będąc ostatnim wszyscy będą mogli doskonale się skupić na sprawie. W międzyczasie  

dojdziemy do pewnych rozwiązań, które już w międzyczasie będziemy już mieli 

przygotowane. Więc proponuję, aby to jednak był punkt 14. 

Kto z Państwa jest „za” takim porządkiem obrad, aby w punkcie 14 umieścić zaproponowaną 

przez Pana Burmistrza poprawkę ? 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – za 7, wstrz. 5. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za.  

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

1.Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 

rok. 
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4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży. 

       5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Miasta Chełmży na lata 2015-2018”. 

       6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy  miasta Chełmży na lata 2014-2020. 

       7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu  Ochrony Środowiska  

gminy miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą  na lata 2016-2019. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmży. 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto 

Chełmża. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2015. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Chełmży 

dotyczącego  wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych przyczyniających się do 

likwidacji  BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży. 

15.Interpelacje. 

16.Odpowiedzi na interpelacje. 

17.Wnioski i zapytania. 

18.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19.Oświadczenia. 

20.Komunikaty. 

21.Zamknięcie sesji. 
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      d)   Protokół z III sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 50  

W dniu 29 stycznia br. w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży odbyło się  spotkanie 

Burmistrza Miasta Chełmży z udziałem przedstawicieli 5 gmin : 

     - miasto i gmina Chełmża,  

     - gmina Łysomice,  

     - gmina Łubianka, 

  - gmina Papowo Biskupie. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorcy z terenów gmin. Celem spotkania było powołanie 

stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, którego celem będzie 

opracowanie strategii rozwoju lokalnego i późniejsza dystrybucja środków unijnych 

przeznaczonych na ten cel.  

   Czy Pan Burmistrz mógłby trochę szerzej ten punkt omówić ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 49 

       W dniu 22 stycznia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 

w spotkaniu , którego celem było omówienie struktury i zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatwierdzonego 

przez Komisję Europejską. Na spotkaniu omawiane były również kwestie dotyczące dalszego 

wdrażania instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim. 

Jakie decyzje zapadły na spotkaniu ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

     Pkt 5  

Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile 

Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie 

Miasta Chełmży. 

     Pkt 6 

     Podjęcie decyzji w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Chełmży aplikacji informatycznej 

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 
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Proszę o przybliżenie nowo brzmiącego zapisu. Kiedy to działanie będzie wdrożone ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pkt 52 

W dniu 27 lutego br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez 

Bioetanol AEG sp. z o.o. w Chełmży z udziałem dyrektora Izby Celnej i posła p. Tomasza 

Lenza w sprawie dalszej działalności spółki.  

Rozumiem, że szerzej będzie Pan o tym mówił w punkcie 14. Jeżeli tak, to nie zadaję pytania, 

jeżeli to jest coś innego to poproszę.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 11 

     Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia rokowań celem sprzedaży nieruchomości gruntowej 

zabudowanej wraz z wyposażeniem, położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a. 

Proszę o rozszerzenie tego punktu. 

Radny Janusz Kalinowski 

Jeżeli chodzi o Bioeanol to uzgodniliśmy, że ten temat będzie omawiany w punkcie 14. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 5 i 6 

Właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania tego zadania.  W tej chwili szkoleni są 

pracownicy urzędu. Mamy zgodę z ministerstwa cyfryzacji a wszystko sprowadza się do tego, 

że dla wszystkich obywateli, którzy zwrócą się do nas wydajemy login i hasło a więc jest to 

rodzaj certyfikacji dla pewnej formy podpisu elektronicznego. Być może podpis elektroniczny 

to za dużo powiedziane ale chodzi o element, którym będą mogli się posługiwać obywatele 

załatwiając lwią część spraw  w drodze elektronicznej w urzędzie. A więc ten certyfikat 

będzie potwierdzeniem  tożsamości. Myślę, że to zacznie działać niebawem. Tak naprawdę są 

nam potrzebne dwie rzeczy. Z  jedną uporamy się na pewno a jest to szkolenie pracowników. 

A drugie to sprawne funkcjonowanie całego systemu elektronicznego dotyczącego platformy 

i tych wszystkich zadań jakie realizujemy w ramach działania administracji publicznej. 

Oczywiście będziemy starali się to we właściwy sposób spopularyzować, żeby mieszkańcy z 

tego mogli korzystać.    

Ad. pkt 11 

To kontynuacja sprzedaży nieruchomości Tumska 12, czyli hotelu wraz z przyległą częścią 

parkingu. Po przeprowadzeniu nieskutecznych przetargów, ja zresztą na komisjach 

informowałem jak to przebiegało, po obniżeniu ceny,  a więc z 720 tys. zł do 650 tys. zł 

brutto, rozpoczęliśmy sprzedaż  w trybie negocjacji. Chcę wytłumaczyć, że ustawa 
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precyzyjnie określa w jaki sposób one się odbywają. Nie polegają na tym, że zainteresowane 

strony siadają i rzeczywiście  negocjują ale składają oferty w zaklejonych kopertach. Czyli 

tak naprawdę niewiele się różni od przetargu. Z tego co wiem od pracowników zajmujących 

się sprzedażą mienia  i z ewentualnych spotkań to w tej chwili tylko dwa podmioty wyraziły 

zainteresowanie  ale nie powiedziałbym, że  z jakimś szczególnym natężeniem odwiedzin w 

tej sprawie. Nie powiem za jaką cenę, bo ona dopiero pojawi się  w ofercie. Chcielibyśmy 

uzyskać co najmniej podaną przeze mnie cenę. Czasem podmiot gospodarczy chcąc 

inwestować w obiekt, bo tak byśmy sobie wyobrażali rozwój tego miejsca, bardziej chce 

inwestować niż wyłożyć dużą gotówkę na zakup. Dlatego dopuściliśmy sprzedaż ratalną. Ona 

jest zgodna z ustawą o gospodarce nieruchomościami właśnie w trybie negocjacji a nie w 

trybie przetargowym. Złożone oferty były nieco bogatsze. Mówiły o zagospodarowaniu 

przyległego terenu czyli terenu, który nie zostanie sprzedany. Przy każdym wariancie 

sprzedaży tej nieruchomości braliśmy pod uwagę takie wytyczenie gruntu wraz  z 

nieruchomością, żeby w żaden sposób nie ograniczyć publicznego dostępu mieszkańców i do 

miejsca ale przede wszystkim do brzegu jeziora i tych nieruchomości bezpośrednio 

przyległych do linii brzegowej.  

Ad. pkt 49 

To spotkanie jest kolejnym w serii spotkań. Jego nie da się ani streścić ani opowiedzieć. 

Mogę powiedzieć tylko tyle, że Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A więc to co można by nazwać 

schematem określającym sposób, ilość, działy i priorytety środków, które będą realizowane w 

ramach budżetu unijnego 2014-2020 na terenie województwa. Oczywiście nie ma jeszcze 

jednego bardzo ważnego dokumentu, to jest uszczegółowienia co do pewnych terminów, 

zasad konkursów, montażu finansowego itd. Na to czekamy. Czyli mówiąc krótko jest to 

rozpisany tematycznie budżet  naszego województwa. Te pieniądze nie są w żadnym miejscu 

proste. Są jeszcze bardziej skomplikowane. Już pomijam powiązanie pomiędzy Europejskim 

Funduszem Społecznym a więc tym, który mówi o miękkich wydatkach a tymi, które są 

twarde, inwestycyjne. W ramach RPO są osie, które odpowiadają za ZIT-y. Jeżeli chodzi o 

szczegóły to jednak proponuję zajrzeć do internetu. To RPO jest wszędzie. U nas też są 

dostępne w tej materii dokumenty. My tego cały czas się uczymy. Są pracownicy, którzy w 

tym mocno siedzą. Niektóre rzeczy przygotowujemy.     

Ad. pkt 50 

W ramach budżetu unijnego  2014-2020  dotyczącego państwa polskiego jest polityka 

terytorialna, w której mieści się tzw. RLKS czyli  Rozwój Lokalny Kierowany przez 
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Społeczeństwo w ramach którego funkcjonowały a teraz będą również funkcjonować lokalne 

grupy działania. I to spotkanie było spotkaniem założycielskim stowarzyszenia. Tylko takie 

stowarzyszenie może  być podmiotem polityki terytorialnej a potem instytucją pośredniczącą 

pomiędzy beneficjentem a RPO. Tu odbyło się założenie stowarzyszenia w skład którego 

wchodzi gmina Chełmża, Papowo, Łysomice, Łubianka  i miasto Chełmża. My się 

załapaliśmy, ponieważ w Unii Europejskiej zmieniły się przepisy i obszar miasta 

zamieszkiwanego do 20 tys. mieszkańców stanowi tereny wiejskie. Ostatnio docierają do nas 

informacje, że PROW  czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, osobny obok 

Europejskiego Funduszu Rozwoju, który między innymi dysponuje RPO, będzie skierowany 

przede wszystkim na wieś. Musimy sobie wyobrazić, że jeżeli w LGD będą pieniądze i będą 

pochodzić z PROW-u to do nich będą miały dostęp te 4 gminy a my nie. Nie wyrokuję ale już 

takie rozmowy się odbywają. Wiem też, że są wytyczne marszałka, które mówią  tym, że w 

ramach LGD powinny funkcjonować gminy z obszaru jednego powiatu. U nas jest taki 

przypadek, że Papowo  bardziej ciąży do Chełmży niż do Chełmna a tam jest przypisane. Nie 

wiem jak to się skończy. Mogę tylko powiedzieć, że na ten moment odbyło się spotkanie, 

wybrano zarząd, komisję rewizyjną i skierowano sprawę do Krajowego Rejestru Sądowego 

jako początek funkcjonowania LGD. Jesteśmy jedynymi gminami w województwie, które ten 

temat podjęły. Nie ukrywam, że jeszcze tydzień temu byłem przekonany, że będziemy się 

dzielili równo według środków na  głowę mieszkańca. No to teraz dochodzi jeszcze jedna 

teoria. Według środków na głowę mieszkańca ale w zależności od tego co poszczególne 

gminy włożą do LGD i to nie w znaczeniu naszych środków budżetowych ale tego co 

będziemy mogli przynieść, bo np. miasta będą miały rewitalizację to dostaną środki  na 

rewitalizację, będą miały PROW, to dostaną na PROW.  Cały czas się spotykamy, docieramy 

i właściwie te sposoby wydawania środków unijnych są mało precyzyjne. Wciąż nie wszystko 

jeszcze jest wiadome. A potem będzie jeszcze najtrudniejsze czyli zdobycie tych pieniędzy. 

Bioetanol chciałbym omówić na tyle na ile potrafię, na ile można, bo to nie jest temat 

jednoznaczny, w części kiedy zapoznam Państwa z treścią stanowiska. Omówię co było 

robione do tej pory i wiem o 2-3 działaniach kolejnych. Każdy dzień przynosi coś nowego. 

Niestety każdy dzień nie przynosi nic lepszego w tej materii.          

 
Ad. Pkt 3 

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2015 rok 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków. 
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Radny Mariusz Kałużny 

Proszę o sprecyzowanie – dział 852 „pomoc społeczna”,  nasz wkład na dożywianie 

zwiększył się o 19 tys. zł. Kwota ogólna  na dożywianie 165 tys. zł to jest kwota tylko z 

naszego budżetu ?  

Pani Krystyna Lulka 

To udział nasz i wojewody. My mamy  wkład 40%. W ciągu roku wnioskujemy o 

zmniejszenie do 20%. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Dział 758 „różne rozliczenia”.  W związku z tym, że subwencja ogólna na część oświatową 

została zmniejszona o prawie 73 tys. zł czy to spowoduje przeorganizowanie budżetu aby 

oświata w mieście funkcjonowała bez przeszkód ?  

Pani Krystyna Lulka 

Na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie widzimy. Chyba, że budżet nie będzie wykonywany 

po stronie dochodów, to  dopiero wtedy będzie można się temu przyjrzeć. A na dzień 

dzisiejszy takiej ewentualności nie przewidujemy.   

Radny Grzegorz Wojtalik 

Stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na rok 2015. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Miejskiej Chełmży w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

rok 2015. Proponowane zmiany w projekcie uchwały po stronie dochodów dotyczą dochodów 

majątkowych, które ulegają zwiększeniu o ponad 200 tysięcy złotych, przy równoczesnym 

spadku dochodów bieżących o blisko 100 tysięcy złotych. Wzrost dochodów ma również 

odbicie we wzroście wydatków bieżących o wartość ponad 110 tysięcy złotych. Zmiany po 

stronie wydatków w dziale 710, 750, 801, 652 i 900 są zmianami korygującymi budżet w 

następstwie zmian po stronie dochodów i nie naruszają założeń konstrukcji budżetu 

przyjętego 30 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym komisja proponuje przyjęcie 

przedmiotowego projektu uchwały bez uwag. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Zmniejszono dotację o 100 tys. zł dla pomocy społecznej. To nie zachwieje budżetem i nie 

ucierpią nasi podopieczni ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie. Te pieniądze właściwie nie wyszły od nas, one są zarezerwowane. Jest to nowa usługa  

dotycząca ludzi z chorobami psychicznymi. Nie było wielkiego zapotrzebowania na to. 
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Dostaliśmy to trochę awansem. Staje się to popularne, więc zapotrzebowanie w tej chwili jest 

większe. Te środki są cały czas zabezpieczone. Zakładam, że nie powinno ich zbraknąć. W 

całości jest to realizowane z budżetu państwa. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/22/15 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. Pkt 4 

                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone 

wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w 

Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/23/15 

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi  

do gminnej  stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. Pkt 5 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Gminnego programu 

opieki nad zabytkami Miasta Chełmży na lata 2015-2018” 



11 
 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/24/15 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Chełmży 

na lata 2015-2018” 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. Pkt 6 

                  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy  miasta Chełmży na lata 2014-2020 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/25/15 

w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy  miasta Chełmży na lata 2014-2020 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Ad. pkt 7 

                  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu  Ochrony 

Środowiska  gminy miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą  na lata 2016-2019 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/26/15 

w sprawie zatwierdzenia Programu  Ochrony Środowiska  gminy miasta Chełmży 

na lata 2012-2015 z perspektywą  na lata 2016-2019 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/27/15 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i 

centralną częścią miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  



13 
 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/28/15 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

miasto Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/29/15 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/30/15 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 

10 maja 2015 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/31/15 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2015 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/32/15 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

 na rok 2015 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej 

Chełmży dotyczącego  wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych 

przyczyniających się do likwidacji  BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Poproszę o pełne przedstawienie tego co do tej chwili było dokonane, kto został 

poinformowany o zaistniałej sytuacji i jakie są tego efekty ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest niezwykle skomplikowane z dwóch powodów. Ustawa o podatku akcyzowym nie jest 

tematem prostym, jest tematem bardzo złożonym. A to jak gdyby daje początek całej sprawie. 

Oczywiście jeżeli toczy się dyskusja między prawnikami a rangą są to profesorowie prawa 

np. UMK i prawnikami ministerstwa finansów to nie mnie w  tym momencie rozstrzygać. 

Chciałbym Państwa poinformować co się zadziało, czym to grozi i jaka jest w tym nasza rola. 

Wszystkie moje działania były reprezentacją Rady Miejskiej. Działam z delegacji rady i 

mieszkańców miasta. 

Historia podatku akcyzowego  w Bioetanolu Chełmża ma swój początek wcześniej. Był to 

chyba rok 2012 i kończyła się tym, że decyzje wymiarowe  czyli decyzje, które mówiły o 

zwrocie nie zapłaconego podatku akcyzowego po różnych interpretacjach obowiązujących 

przepisów prawa zostały poumarzane i wydawało się, że temat jest zakończony, oczywiście 

do następnego razu. Tak to jest w życiu, a w życiu naszym w Polsce dosyć wyjątkowo często. 

W 2013 roku pojawiła się kontrola Urzędu Celnego na terenie Bioetanolu. Odświeżono temat 

podatku akcyzowego. Cała sprawa opiera się na tym, że  mówi się o alkoholu całkowicie i 

częściowo skażonym. Wszystko to co jest pochodną produktu spirytusowego a więc i wyrób 

gotowy, którego Bioetanol produkuje jakieś 10% w całej swojej produkcji i spirytus to w 

znakomitej większości wychodzi w postaci skażonej. Zmiany w  przepisach prawa co do 
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skażania  wystąpiły na pewno  w spirytusie całkowicie skażonym. Bioetanol stoi na 

stanowisku i dokumentuje je przed właściwymi służbami, że produkuje i pracuje na spirytusie 

częściowo skażonym. Czyli można by twierdzić, że od roku 2012 kiedy to rozpoczęły się te 

tematy nie pojawił się inny stan prawny, który mógłby spowodować, żeby od tego typu 

podmiotu rościć wstecz podatek akcyzowy. Od razu chcę powiedzieć, że podatek akcyzowy 

na alkoholu to są kwoty rzędu 30-50 mln zł a docelowo gdyby się cofnąć 5 lat wstecz to 

nawet 200 mln zł. A więc generalnie nie jest to podmiot, który jest w stanie to udźwignąć. Po 

pewnych wytycznych ministerstwa finansów z działu akcyzowego, pojawiły się określone 

działania służb celnych, to znaczy Urzędu Celnego, które zakończyły się wystawieniem 

decyzji domiarowych na różne kwoty zwrotu podatku akcyzowego. Decyzja domiarowa w 

ustawie o podatku akcyzowym działa zasadniczo inaczej  niż wszystkie inne decyzje 

administracyjne. Ponieważ decyzja administracyjna wymaga uprawomocnienia i do 

uprawomocnienia czyli na ogół jest to 14 dni. W okresie tych 14 dni możemy się odwołać i 

nie ma to żadnych skutków prawnych. Natomiast decyzje akcyzowe działają w ten sposób, że 

podmiot płacący akcyzę po takiej decyzji ma 7 dni po doręczeniu decyzji na zapłacenie 

roszczenia podatkowego. W innej sytuacji po upływie 7 dni wychodzi decyzja o cofnięciu 

składu podatkowego. Jest to przedstawiciel służb celnych na terenie zakładu bez którego 

produkcja, sprzedaż, przetwarzanie na terenie zakładu nie jest możliwa. I tak się zadziało w 

Bioetanolu w Chełmży. Czyli wydano ileś decyzji. W tej chwili 5 z tych decyzji zostało 

uchylonych do ponownego rozpatrzenia ale decyzja o cofnięciu składu podatkowego jest 

wciąż utrzymana w mocy. To powoduje, że zakład nie posiadając akcyźnika musiał 

zatrzymać produkcję. Skutki tego są tragiczne. Wypada się z rynku. W to miejsce wchodzą 

inne podmioty. To jest logiczne. Traci się kontrahentów. Powstają zobowiązania wobec 

kooperantów, bo to nie jest tylko tak, że Bioetanol zatrudnia 90 osób tylko jest ileś osób 

pracujących na rzecz Bioetanolu. Są  firmy usługowe, które są albo od nas albo z naszego 

regionu. Skutek jest taki, że zakład zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zgodnie z 

prawem polskim musiał  złożyć wniosek do sądu o upadłość. Złożyli wniosek o upadłość 

układową a więc taką, która daje szansę po postanowieniu sądu na rozpoczęcie na nowo 

produkcji. Tylko, że to jest wątpliwe. Skoro nie ma składu podatkowego i się nie produkuje, 

to jaką podstawę ma sąd do podjęcia postanowienia w konsekwencji, którego jest szansa na 

wyjście z dołka. To by było tyle co do samej historii funkcjonowania spółki. 

Po analizie sprawy, po dokumentach, którymi dysponuje Bioetanol i ja nimi również już 

dysponuję, bo jestem w sprawę poważnie zaangażowany, z  analizy opinii prawnych m.in. 

profesora UMK, rozpocząłem pewne działania, które miały na celu wspieranie zarządu spółki 
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w dostępie do różnego rodzaju decydentów, którzy mogliby rozstrzygnąć sprawę na ich 

korzyść, bo ich działanie było proste. Ich produkt to nie alkohol skażony tylko częściowo 

skażony. Trochę to upraszczam ale tak to mniej więcej wygląda. W tej drodze, którą oni 

rozpoczęli już  w 2013 roku właściwie pomagałem im spotkać się chyba z dwoma posłami. 

Oprócz tego spotkali się z posłami od prawa do lewa.  Można mówić tutaj o wachlarzu 

posłów naszego regionu. W tym pojawiła się Pani Julia Pitera, Pan Poseł Giżyński, Pan Poseł 

Ardanowski, Pan Poseł Kłopotek, Pan Poseł Dzięcioł. Próbowali dotrzeć do Wicepremiera 

Ministra Gospodarki  Pana Piechocińskiego.  Mimo działań to im się nie udało i dotarli 

jedynie do ministerstwa finansów, które utrzymało swoje stanowisko. A ich stanowisko  to 

jest ta wytyczna, która tak naprawdę komplikuje temat. Chociaż muszę powiedzieć, że 

ministerstwo finansów odpowiada bardzo sprytnie. Mówi, że organy celne na terenie swojego 

działania są suwerenne i niezależne. A więc decyzje podejmują organy celne a one podejmują 

takie decyzje, które prowadzą ten zakład do ruiny. Według swojej wiedzy, według opinii i 

według dokumentów mam odwagę Państwu przedstawić takie stanowisko, że te działania są 

działaniami, które w sposób nieuzasadniony doprowadzą do upadłości spółki. Chcę 

powiedzieć, że właściwie  od okresu 3 miesięcy kiedy jasnym się stało, że służby celne nie 

umorzą swojego postępowania tak żeby umożliwi ć produkcję, bo wciąż umarzają i wydają 

nowe decyzje, a ten stan jest niekorzystny dla Bioetanolu. W imieniu Bioetanolu, w imieniu 

Państwa wystąpiliśmy do Pani Premier Ewy Kopacz dwa razy, z całym opisem  sytuacji i z 

załącznikami. Otrzymaliśmy po pierwszym piśmie odpowiedź, że przesłano sprawę do 

ministerstwa finansów z prośbą, żeby ministerstwo w trybie szybkim zawiadomiło kancelarię 

premiera i nas jak się rzeczy mają. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Wystąpiliśmy z pismem 

rozpaczy, zresztą ja tego nie ukrywam. Te pisma są oczywiście do wglądu. Po raz drugi 

podkreślając znaczenie i rolę takiego zakładu i 90 miejsc pracy dla Chełmży, również nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. Z pismami podobnej treści wystąpiliśmy do wszystkich posłów 

naszego regionu, do dyrektora izby celnej, do  wojewody, marszałka, ministra finansów. 

Ponadto udało nam się w ostatnim czasie zorganizować spotkanie z  wojewodą z udziałem 

zarządu spółki Bioetanol. Kontynuacja tego spotkania z dyrektorem izby celnej ma być we 

wtorek w przyszłym tygodniu. W czwartek zaproponowano nam spotkanie u Pana Marszałka 

Województwa. Właściwie to biliśmy się o to spotkanie. Również z udziałem dyrektora izby 

celnej  i Bioetanolu. Za sprawą kolegów Marka Joppa i Grzegorza Sosnowskiego udało nam 

się spotkać z Wicemarszałkiem Sejmiku Panem Wenderlichem. Nie otrzymaliśmy do tej 

chwili żadnej odpowiedzi ale to jest kwestia kilku dni, kiedy odbyło się to spotkanie. Wiem, 

że materiały są przekazywane. Wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorem izby celnej i 
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zastępcami dyrektora oraz z prezesem i dyrektorem ekonomicznym spółki Bioetanol. Ponadto 

wielokrotnie spotykałem się z Posłem Panem Tomaszem Lenzem. Z tego co deklarował to 

osobiście dostarczył nasze pismo Pani Premier Ewie Kopacz. Właściwie jest to wołanie w 

pustej przestrzeni, ponieważ w rozmowach  i po przytaczaniu argumentów, o których 

mówimy właściwie poza służbami celnymi wszyscy się z nami zgadzają. Tylko z tego tytułu 

nie ma żadnego efektu. Ja mogę od siebie powiedzieć, że wchodzenie do porządku prawnego 

decyzji nieuprawomocnionej i skutkującej cofnięciem składu podatkowego w przypadku 

podmiotów gospodarczych objętych akcyzą właściwie może załatwić każdy podmiot. To co 

dzieje się w Bioetanolu, gdzie przestaje się produkować, powstają zobowiązania  i grozi 

upadłość.  Natomiast jak umorzą te wszystkie decyzje, bo one de facto mogą być zaskarżone 

to już  się nie pozbieramy. Stąd chciałem za sprawą Rady Miejskiej Chełmży zaapelować 

dając sobie jednocześnie delegację do dalszego działania tym stanowiskiem, które za chwilę 

zaprezentuję. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Nigdy nie powiem, że zrobiono wszystko 

ale część działania przynajmniej na początku gdzie nasza rola była zdecydowanie mniejsza, 

bo jedynie proszono o kontakty i nam się udawało  te kontakty z decydentami organizować, 

wynikała z faktu, że wierzyliśmy głęboko, iż argumenty,  które są po stronie grupy 

producenckiej, bo to nie sam Bioetanol się bronił, ale chyba 5 zakładów w Polsce, że temat 

prędzej  czy później musi być załatwiony na korzyść tych podmiotów gospodarczych. Nie 

chcę siać pesymizmem ale te doświadczenia  jakie mamy w tej chwili są doświadczeniami nie 

rokującymi dobrze. Dlatego co jeszcze będzie można zrobić zrobię jako burmistrz miasta, ale 

również w obronie tych miejsc pracy, bo dla nas to jeden z największych zakładów pracy w 

mieście. Z tym pismem, które wysłaliśmy do pani premier, właściciel firmy to jest szwedzka 

firma zwrócił się do ambasady polskiej w Szwecji przy czym ta odpowiedź jest lakoniczna, 

niezrozumiała i niczego nie załatwia. Mamy uczucie ogromnej beznadziei administracyjnej. 

Wszyscy mamy takie uczucie, mówię również o tych, którzy reprezentują załogę. Spotykam 

się z nimi właściwie kilka razy dziennie. Często wyjeżdżamy na spotkania, o których 

mówiłem i na żywo przekazywane są pewne nastroje. Nie ukrywam, że jednym z tematów, 

który podpowiadałem jest protest w sensie materialnym pod budynkiem izby celnej, 

oczywiście z udziałem mediów. W Bioetanolu biorą pod uwagę takie działanie. To jest coś co 

dojrzewało wśród załogi już wcześniej. Jest przygotowywana kampania medialna. Tylko nie 

wiem czy ona coś zmieni. Spółka straciła kontrahentów, traci rynek. W miejsce spirytusu, 

który produkowały nasze spółki idzie spirytus z importu o skażeniu dużo mniejszym niż ten, 

który jako produkt finalny wychodzi z gorzelni w Chełmży. Jeżeli macie pytania do tej części 

to proszę o ich zadawanie od razu. Jeżeli oczywiście będę mógł na nie odpowiedzieć to 
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odpowiem. Nie wiem czy o pewnych rzeczach mam prawo mówić i nie wcale dlatego, bo są 

tajemnicą ale jest to gdzieś na krawędzi prawa, chociaż ja i tak uważam, że powinno to być na 

korzyść Bioetanolu i ludzi, którzy tam pracują.             

Pozwolę sobie przedstawić ten materiał. Gdybyście Państwo mieli uwagi to słucham. To 

świeży temat. Włożono tu bardzo dużo pracy. 

Radny Franciszek Kuczka 

Trudno zrozumieć tą sytuację z tego względu, że przez ileś lat słyszymy, że państwo robi 

wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom, żeby ograniczyć bezrobocie, żeby stworzyć warunki 

funkcjonowania dla samorządów. Z tego co tu Pan Burmistrz powiedział wynika jedno, że te 

informacje medialne nijak się mają z faktycznymi działaniami komórek państwa. Jeżeli izba 

celna, urząd celny działa przeciwko społeczności samorządowej miasta Chełmży stawiając 

miasto w trudnej sytuacji to ja tego nie rozumiem. Jak można co innego głosić i co innego 

robić i stwarzać problemy dla samorządu ? Ktoś powie co to jest 80 miejsc pracy. A to jest 

kilkaset osób pozbawionych środków do życia. To ileś tysięcy złotych nie trafi do budżetu 

miasta. To skutkuje kolejnymi problemami. Te wszystkie Pana działania są działaniami 

właściwymi, które chcą doprowadzić do uratowania miejsc pracy. Tylko jest jedna rzecz w 

tym przypadku. Dlaczego tak się dzieje ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ostatnie działanie to pismo do Pana Prezydenta Komorowskiego. Minął chyba tydzień jak je 

wysłaliśmy. Generalnie podobnej treści, chociaż takich samych nie wysyłamy.  Tym bardziej 

jak powtarzamy pisma, tak jak dwa do pani premier. Piszemy wszędzie. Ja tego nie ukrywam. 

Nasze pisma są wołaniem a nie polemiką merytoryczną, bo my nie jesteśmy od tego.  

Radny Marek Jopp 

Ja chciałbym na wstępie powiedzieć, że jestem pod wrażeniem działań jakie burmistrz 

podejmuje. Naprawdę to jest ponad to co wymaga się od burmistrza. Zaangażował się w tę 

sprawę. I tak jak powiedział radny Kuczka to jest sprawa niezwykle istotna  dla Chełmży. To 

jest 80 rodzin, które będą miały problem, bo zostaną bez środków do życia. To był dobry 

pracodawca. Nie ukrywajmy, że dobry płatnik podatków do budżetu miasta. Będziemy 

musieli ograniczyć nasze wydatki, bo dochody się zmniejszą. Ja jestem zdruzgotany 

postępowaniem, bo wszystkie ścieżki burmistrz, prezesi, zarząd i załoga wydeptują. W piątek 

odbyło się  spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu Panem Wenderlichem. Z tego co dzisiaj się 

dowiedziałem zostało wysłane pismo do ministra finansów. Jak dostanę kserokopię pisma to 

od razu przekażę ją Panu Burmistrzowi i radnym. Poza tym jak już wcześniej rozmawialiśmy, 

musimy działać wielotorowo, bo sytuacja jest dramatyczna. Pan Burmistrz, zarząd, 
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pracownicy, radni i mieszkańcy Chełmży. Patrząc na podejmowane działania w Polsce, gdy 

nasza władza dopiero zauważa problem gdy ma miejsce eskalacja. Mamy przykład z 

górnikami. Ja też proponuję, żeby zainteresować media. A media zainteresują się wtedy, gdy 

działania będą miały określoną rangę.  Wiem, że to jest dramatyczne ale sytuacja jest 

poważna, dlatego zaproponowałem zablokowanie drogi krajowej nr 91, czyli dawnej jedynki. 

Wtedy media i rząd zauważą problem. Inaczej może być ciężko. Co z tego, że możemy mieć 

rację jak nie będzie zakładu pracy w  Chełmży. 

Radny Mariusz Kałużny 

Ja mam jedno pytanie odnośnie sugestii do pierwszej części  a drugie do stanowiska. Zadam 

pytanie po odczytaniu stanowiska. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy inne tego typu zakłady znajdujące się na terenie naszego kraju mają takie problemy ? To 

znaczyłoby, że  wszystkie tego typu zakłady ulegną likwidacji ? Tak to należałoby rozumieć ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób wiążący. Mam jednak 

wiedzę, że temat dotyczył co najmniej 5 zakładów. Mam również wiedzę, że kontrole 

ministerialne tego typu odbyły się w innych zakładach. Co najmniej któryś z tych zakładów 

znalazł się w podobnej sytuacji  jak Bioetanol Chełmża. Natomiast nie powiedziałbym, że 

wszystkie, bo jest jeden bardzo duży producent alkoholu Bioagra. Chełmża produkuje 10 mln 

litrów rocznie a Bioagra produkuje 140 mln litrów i wciąż jest na rynku. Działa 

prawdopodobnie około 40 gorzelni. Działają one trochę na innych zasadach, bo często 

produkt, który wychodzi to jest surówka. Miały one kontrole i mam obawy czy to też nie była 

pewna lawina i odbyło się to na zasadzie nadgorliwości. W Chełmży finał może być taki, że 

wszystkie decyzje zostaną poumarzane i tak naprawdę nic nie zrobili ale ich nie będzie. To 

jest najgorsze co może być. W początkowym okresie występowali jako grupa producencka. 

Byli kompetentnie przygotowani. Wspierani są przez  związek pracodawców polskich. 

Niedawno przyjechali z Warszawy, zresztą my też przesyłaliśmy tam pewne materiały.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Mieszkańcy bacznie przyglądają się tej dramatycznej sytuacji. Nie będę odnosił się do tego co 

już powiedziano na temat wydeptanych dróg przez wszystkie zainteresowane osoby. Jesteśmy 

reprezentantami miasta i nie boję się powiedzieć, że odnoszę wrażenie czy to nie jest czasem 

celowe działanie urzędu skarbowego. Wspomniał Pan, że wszystkie dokumenty świadczą za 

Bioetanolem. I upór urzędu celnego i izby skarbowej jest dla mnie bardzo dziwny. Dlatego 

może to jest celowe działanie, żeby firma upadła, bo takie też słyszymy głosy na terenie 
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miasta. Tym bardziej boli mnie to, że parlamentarzyści działający w  dobrej wierze, nie są w 

stanie porozumieć się z panią premier. Wszystko to tak długo trwa. Polityka obecnych władz 

jest tak fajnie przedstawiana a w rzeczywistości tak wcale nie jest. Czy nie uważa Pan, że to 

jest celowe działanie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja nie będę odpowiadał na takie pytania. Każdy może sobie sam odpowiedzieć. Mam pewną 

wiedzę. Zdobywam ją w różny sposób. Na onecie w dziale biznes jest artykuł, w którym 

mówi się nawet, że jestem w posiadaniu dokumentów, które przekazałem i nikt nie wie skąd 

je mam. Może jestem ale ja nie na wszystko chcę odpowiadać. Ci posłowie rzeczywiście 

wyrażają wolę ale to co do tej pory zrobiono jest absolutnie nieskuteczne. To jest  niezwykle 

istotne,  bez względu na to jaką opcję reprezentowali. Ja się nie dziwię, że Bioetanol 

rozmawiał z opozycją i koalicją. Tak próbowaliśmy załatwić sprawę. Dlatego, że czasem 

opozycja może podnieść większe larum. Uważam, że decyzje administracyjne, które są 

wiążące bez uprawomocnienia są niekonstytucyjne. Zresztą zapis w art. 52 z ustawy o akcyzie 

jest podobno w księdze praw budzących wątpliwości. Jest to instrument, który da radę 

każdemu zakładowi posiadającemu skład podatkowy. Praktycznie nie ma szans, musi tylko 

ktoś chcieć. Ja nie mieszałbym służb celnych ze służbami skarbowymi. Poniekąd ma Pan 

rację. Pojawiły się tu służby skarbowe ale jest to konsekwencją procesu upadłości. Działania 

dotyczą podatku akcyzowego, więc mówimy o urzędzie celnym i izbie celnej.           

Radny Franciszek Kuczka 

Czy te działania urzędu celnego i izby celnej są zgodne z prawem ?  Pan powiedział, że są 

niezgodne z konstytucją. Czy są inne ustawy w oparciu, o które działają te dwa podmioty, a te 

ustawy nie są zgodne z konstytucją i w tym zakresie nie robi się nic, żeby dokonać ich 

zgodności z prawem ? 

  Pan Jerzy Czerwiński 

Organ, który mówi o tym, czy prawo jest zgodne z konstytucją nazywa się Trybunał 

Konstytucyjny a nie Burmistrz Miasta Chełmży.  Natomiast ja sobie  pozwoliłem na 

stwierdzenie, że w mojej ocenie ten zapis jest niekonstytucyjny ale żeby to stwierdzić to od 

tego jest  Trybunał Konstytucyjny.  

 

Następnie Burmistrz Miasta odczytał projekt stanowiska rady w sprawie wyrażenia sprzeciwu 

wobec działań służb celnych przyczyniających się do likwidacji  BIOETANOL AEG sp. z 

o.o. w Chełmży. 
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„W związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego 

prowadzonym przez Urząd Celny w Toruniu w stosunku do podmiotu gospodarczego 

funkcjonującego na terenie miasta Chełmży, BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży, Rada 

Miejska Chełmży wyraża zaniepokojenie i sprzeciw wobec działań i sposobu prowadzenia 

postępowania podatkowego w powyższej sprawie. 

     W wyniku decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu cofającej zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego, w następstwie wydanych wcześniej decyzji naliczających 

zaległość podatkową w zakresie podatku akcyzowego, z którego wcześniej zakład był 

zwolniony, wstrzymana została praktycznie z dnia na dzień dalsza działalność zakładu. W 

konsekwencji tych działań dobrze funkcjonujący podmiot gospodarczy w przeciągu kilku 

miesięcy został doprowadzony do konieczności zgłoszenia wniosku do sądu gospodarczego o 

ogłoszenie upadłości. 

     Dokonując analizy zgromadzonych dokumentów w w/w sprawie Rada Miejska Chełmży 

ubolewa, iż w Państwie prawa decyzje istotne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych  

podejmowane są nie w oparciu o obowiązujący porządek prawny, lecz o dowolne 

interpretacje i wytyczne urzędników, kierujących się bliżej nieokreślonymi motywami i 

własnymi ambicjami. Jednocześnie stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  

praktycznie nie daje szans podmiotowi gospodarczemu na jakąkolwiek obronę przed 

niesłusznymi zarzutami i godzi w podstawowe konstytucyjne wartości. 

     W aspekcie zaistniałej sytuacji, kierując się głęboko rozumianym interesem społecznym i 

troską o poszanowanie prawa,  Rada Miejska Chełmży zwraca się  do wszystkich decydentów  

o ponowne wnikliwe i rozważne przeanalizowanie całokształtu dokumentów i argumentów w 

powyższej sprawie oraz zmianę tej niesprawiedliwej, niepopartej przepisami, decyzji 

zmierzającej do likwidacji zakładu i związanych z nim 80 miejsc pracy.  

     Jednocześnie Rada Miejska Chełmży udziela pełnego poparcia dla dotychczas 

podejmowanych, jak również dalszych działań Burmistrza Miasta, których celem jest 

ratowanie lokalnego przedsiębiorstwa i pracowników firmy oraz związanych z nimi rodzin.  

     W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów 

państwowych i parlamentarzystów z regionu, do których kierowane były dotychczasowe 

wystąpienia, a których działania, a częściej ich brak, nie przyniosły do tej pory żadnego 

rezultatu. 

     Gorąco apelujemy, aby tak często w ostatnim czasie głoszone przez obecną władzę hasło, 

aby wątpliwości i brak precyzji w zakresie prawa podatkowego, interpretować na korzyść 
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podatnika, przekuć w czyn i w praktyce wykazać, iż nie jest to pusty frazes, ale zasada, którą 

obecna administracja rządowa stara się stosować jako normę”. 

                                                                        

Dopowiem, że na pewno jest to apel do decydentów ale my nie bez powodu podkreślamy  

rolę urzędu celnego i izby celnej w Toruniu. Dlatego, że we wszystkich pismach, które 

Bioetanol ma a pochodzą one z ministerstwa finansów czyli spoza obszaru urzędu i izby 

celnej, wskazywana jest samodzielność tych organów. Czyli mówiąc krótko, te organy 

samodzielnie mogłyby podjąć decyzję, która co najmniej postawi Bioetanol w innej sytuacji. 

Dla mnie jest niejasna jedna rzecz. Gdyby dać, oczywiście umożliwiając dalszą pracę temu 

podmiotowi, czas na wyjaśnienie i byłyby to stwierdzenia jednoznacznie  zgodne z prawem  

to wtedy dopiero możemy mówić o tym, że coś się wydarzyło lub nie. Wszystko wskazuje na  

to, że nic się nie wydarzyło. Natomiast my nie mówimy o decyzjach domiarowych kiedy 

mówimy o „widzimi się” urzędnika, tylko mówimy o piśmie urzędu celnego z  ministerstwa 

finansów, które nawet nie jest interpretacją  prawną, tylko zwykłą opinią i sugestią  

pracownika ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy akcyzowe w ministerstwie finansów. 

Treść tego pisma jest nam znana. Chcemy wysłać to stanowisko do wszystkich organów i 

osób, które wymieniałem wcześniej. Traktuję to jako wsparcie tego co robiliśmy wcześniej 

wysyłając te pisma.  

Radny Mariusz Kałużny 

Chciałem najpierw odnieść się  w kilku zdaniach do  tego stanowiska, a później do 

wszystkich podejmowanych  w imieniu samorządu działań.  Bardzo cieszę się na te wszystkie 

działania, na to co Pan do tej pory dokonał  w imieniu całej rady. Cieszę  się na to stanowisko. 

Zgadzam się w zupełności z jego treścią. Mam jednak małą sugestię. Czy w tytule nie zmienić 

i nie wyrazić  sprzeciwu co do działań władz państwowych. A to dlaczego ? To co wynika z 

treści wypowiedzi radnych i z tego co Pan mówi, to warto takie stanowisko podjąć. Gdyby nie 

było tych wszystkich działań, jakie Pan podjął, listów do pani premier, do marszałka, 

spotkania z  wojewodą, to moglibyśmy tylko wyrażać sprzeciw wobec działań służb celnych. 

Jednakże podjęto szereg działań wobec władzy państwowej i ta władza na to ten problem jest 

głucha. Dlatego wydaje mi się, że to stanowisko powinno być trochę mocniejsze, bardziej 

dosadniejsze. Druga rzecz, to podjął Pan szereg działań. Cieszy się z tego na pewno załoga i 

zarząd. Uważam, że nasze działania jako samorządu muszą być spójne. Z jednej strony jest 

szereg spotkań a z drugiej mam pismo, które dostałem od pracowników Bioetanolu, że 

dyrektor ZWiK z dniem 2 kwietnia b.r. odcina dostawę wody do budynku firmy. Czy jest to 
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konieczne ? Czy nie warto się  nad tą decyzją zastanowić ? Z jednej strony próbujemy 

pomagać, a z drugiej następuje odcięcie wody. 

Pan Jerzy Czerwiński 

W tytule nie ma władz państwowych, chociaż dalej są wymieniane. Chcieliśmy, żeby pismo 

było merytoryczne. Te decyzje, które wstrzymały produkcję w Bioetanolu są decyzjami służb 

celnych. Stąd będziemy informować władze państwowe, które nadzorują pracę służb celnych 

ale o błędach, które są według nas popełniane w służbach celnych. 

To było niepotrzebne. To rutynowe działanie. Nikt nigdy nie odciął wody po takim piśmie. I 

na pewno nie wpłynie to na produkcję w Bioetanolu. Po prostu wodociągi po jakimś okresie 

niepłacenia za wodę występują z takim pismem. Pracując 16 lat nie znam przypadku odcięcia 

wody. I zarówno  w informacjach o charakterze podmiotów gospodarczych  i osób fizycznych 

nie wiem czy zdarzyło się to raz, bo już nie było innego sposobu.  To są rzeczy, które są 

następstwem pewnych spraw  i na pewno miasto Chełmża nie ograniczy dostępu wody. To 

brzmi absurdalnie. Działamy w ministerstwach, u wojewody i w innych miejscach. Tego typu 

pismo jest jak automat. Dzieje się poza nami. Nie było takiego przypadku. Ja przynajmniej go 

nie znam. A nawet jak by się zdarzył to byłaby interwencja. A na pytanie czy się zdarzy 

odpowiem, że nie może się zdarzyć.  

Radny Mariusz Kałużny 

Bardzo cieszę się z tej odpowiedzi. To pismo nie jest jakimś ponagleniem do zapłaty. Tylko 

jasno stwierdza, że z  dniem 2 kwietnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji odłączy wodę. 

Pracownicy wyrazili z jednej strony podziękowanie za działania, a z drugiej strony nie 

zrozumieli tych działań zawartych w przytoczonym piśmie. 

Radny Arkadiusz Szwugier 

Mówi się, że żyjemy w państwie prawa. Gdyby tak było, to nie byłoby tej całej sytuacji.  A 

jest ona niezwykle ważna dla mieszkańców Chełmży. Ma charakter społeczny. Nie może być 

takiej sytuacji, że jest to komuś obojętne. Skoro tyle osób zostało wybranych na różne 

stanowiska, czy też  do Sejmu, to nie mogą podchodzić do tego obojętnie. To jest apel. 

Uważam, że podejmowane działania są zasadne. Nie możemy pozostać obojętni. To skutkuje 

późniejszymi problemami typu bezrobocie.  

Radny Marek Jopp 

Mam wątpliwość odnośnie zapisu  w przedostatnim akapicie.  Czytamy : 

„W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów państwowych 

i parlamentarzystów z regionu, do których kierowane były dotychczasowe wystąpienia, a 

których działania, a częściej ich brak, nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu”. 
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Myślę, że parlamentarzystom nie można zarzucić braku dobrej woli. Ogranicza ich mandat 

sprawowania tej funkcji, który nie na wszystko pozwala. Nie są decydentami w tej sprawie.  

Przekazałem informację o sytuacji Bioetanolu Panu Marszałkowi Wenderlichowi. Zaraz 

przyjechał tutaj na spotkanie i podejmuje działania jakie tylko może. Wiadomo, że jest w 

opozycji. Ma ograniczoną rolę. Myślę, że w parlamentarzystach z regionu mamy 

sprzymierzeńców. Dlatego mam wątpliwość co do tego zapisu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Też mieliśmy wątpliwości ale jest kwestia taka, że wola jest ale efektywność nie. Mamy żal. 

Jest nam przykro, że są nieefektywni i nie chcemy nikogo urazić personalnie. Przecież są 

jeszcze tacy jak wspomniany Marszałek, o którym Pan mówił, a który nawet nie miał czasu 

zadziałać. Zakładam, że o zaistniałej sytuacji wcześniej nie wiedział. Ale jest poseł opozycji, 

który zawsze działał w sprawach związanych z rolnictwem i czuł się bardziej umocowany w 

pierwszych deklaracjach pomocy Bioetanolowi niż posłowie koalicji. Właściwie jego 

działanie się zakończyło. Obstawałbym przy tym ale to Państwa stanowisko. Ja nie będę się 

upierał. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym wyrazić  swoje zdanie odnośnie propozycji stanowiska. Jego treść  w całości 

akceptuję. Przyjęcie go przez radę będzie wyrazem naszej troski nie tylko  o tych, którzy 

mogą stracić pracę ale również o tych, którzy w tej chwili nie mają pracy. To będzie 

potwierdzeniem  naszej troski o przyszłość naszego miasta.  

I jeszcze dwa zdania dotyczące uwag  zgłaszanych przez panów radnych. Czytamy, że  jest to 

stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych. Ja jestem jednak za 

tym, aby utrzymać taki zapis. Wprowadzenie poprawki na „działań służb państwa”  byłoby 

zbyt szerokie, a chcemy to stanowisko skierować do tych, którzy są za to odpowiedzialni. 

Chociaż ich działania są następstwem niewłaściwych z punktu widzenia samorządu działań 

państwa to jednak powinni wiedzieć, że my wiemy kto zawinił. Jeżeli chodzi o  zgłoszoną 

przez  radnego  Marka Joppa wątpliwość to rzeczywiście ktoś kto się stara, może poczuć się 

urażony, zawiedziony, że jego starania nie były zauważone. Myślę, że ten, który proponuje 

treść stanowiska  wie o jednej rzeczy, że  działania parlamentarzystów mają ograniczony 

charakter, ograniczone możliwości. Jeżeli w państwie jest tak, że ktoś kto został posłany do 

Sejmu, żeby tworzyć prawo najbardziej korzystne dla mieszkańców to musi sobie zdawać 

sprawę, że nie wszystko może zrealizować to o co go proszą wyborcy. Musi również wiedzieć 

o tym, że wyborcy mają prawo oceniać wszelkie działania i te dobre, i te złe.  My jesteśmy w 

takiej sytuacji, że praktycznie musimy na szalę walki położyć wszystkie argumenty, które 
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może wreszcie zmobilizują tych ludzi odpowiedzialnych za losy mieszkańców takich małych 

miast  i zaczną działania, które zmienią sytuację życiową takiej Chełmży i innych miast tego 

typu.  

Radny Mariusz Kałużny 

Chciałbym zgłosić wniosek, odnosząc się do tego co Pan radny Marek Jopp powiedział 

odnośnie przedostatniego akapitu, aby wykreślić z treści tego akapitu  słowa „ … i 

parlamentarzystów z regionu”.   Zostawić organy państwowe, które rzeczywiście zawiodły, 

których działania nie przyniosły żadnych rezultatów. Tak jak już tutaj powiedziano 

parlamentarzyści podjęli wiele działań w miarę swoich możliwości. Sam Pan Burmistrz 

mówił  o działaniach Tomasza Lenza, Pana Marszałka Wenderlicha i innych osób, których tu 

nie będę już wymieniał. Są naszymi sprzymierzeńcami, próbują nam pomagać. Organy  i 

instytucje państwowe zawiodły. Dlatego prosiłbym o przegłosowanie, czy nie wykreślić tego 

sformułowania. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Trochę się dziwię, bo akceptujecie stanowisko a mówicie „poprawcie”. To jest dziwne. Mam 

propozycję, która jest rozwiązaniem kompromisowym jeżeli chodzi o ten zapis. Proponuję : 

„W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów państwowych 

i osób decyzyjnych, do których kierowane były dotychczasowe wystąpienia, a których 

działania, a częściej ich brak, nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu”. 

Ja nie chcę zrezygnować z tych osób. Ja  z nimi rozmawiałem i jestem rozczarowany. 

Wymieniacie nazwiska a nie znacie sprawy do końca. Czuję się rozczarowany sposobem 

załatwienia tej sprawy.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Proponuję, żeby treść tego pisma  przekazać osobie najbardziej zainteresowanej  czyli do 

wicepremiera Pana Piechocińskiego, który reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe.   

Radny Grzegorz Wojtalik 

Nie znamy działań tych parlamentarzystów. Nie wiemy jakie jest ich zaangażowanie w 

sprawę. Dlatego napisałbym „ i niektórych parlamentarzystów”. To pokazuje, że z niektórymi 

bardzo dobrze się współpracowało. Przynieśli określone efekty w sprawie a inni zaniechali 

pomocy.  

Radna Danuta Zdrojewska 

Rzeczywiście  stwierdzenie „parlamentarzyści” może być krzywdzące. Oczywiście, my nie 

znamy szczegółów. To prawda ale też musimy w  jakiś sposób  patrzeć perspektywicznie i  

dobrze, że tu jesteśmy i o tym rozmawiamy. Gdy taki parlamentarzysta  przeczyta, że się nie 
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starał to następnym razem nie podejmie współpracy. Zdaję sobie sprawę, że parlamentarzyści 

są różni. Natomiast stwierdzenie „osoby decyzyjne” zdecydowanie jest lepsze.  I jestem za 

tym. Gdybym była na miejscu parlamentarzysty, który się stara i przeczytała takie stanowisko 

rady to czułabym się rozczarowana. Taką sprawę należy rozwiązać dyplomatycznie. 

Radny Janusz Kalinowski 

Pan Burmistrz zaproponował zmianę tego zapisu. Natomiast myślę, że parlamentarzyści nie 

mogliby czuć się urażeni, ponieważ w tym akapicie jest stwierdzenie „których działania nie 

przyniosły do tej pory żadnych rezultatów”. Dla nas liczy w tej chwili efekt końcowy, aby ten 

zakład mógł dalej funkcjonować.  

Radny Mariusz Kałużny 

Zwrot zaproponowany przez burmistrza jak najbardziej mi odpowiada. W tym kształcie 

powinniśmy to przyjąć.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Skupmy się na tym akapicie, który w pierwotnie przedstawionym kształcie nikogo nie uraża. 

Jeżeli przeczytamy  go dokładnie to zauważymy, że powinni urazić się tylko ci, którzy nic nie 

zrobili. A nie urażą się ci, którzy  działali, a ich działanie nie przyniosło efektu, bo faktycznie 

efektu nie ma. Z jednej strony próbujemy się nawet przychylić do działań drastycznych jak 

blokowanie jedynki, a z drugiej strony jesteśmy tak układni. Na pewno nie będziemy zarzucać 

braku działań tym, którzy się starali. Mamy głęboki żal do tych, którzy nic w tym kierunku 

nie  zrobili albo zrobili tak, że praktycznie nie ma żadnego efektu. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

W podsumowaniu tego o czym mówimy. Sprawa jest poważna. Nie jesteśmy od tego, żeby 

usprawiedliwiać parlamentarzystów. I rozumiem rozczarowanie Pana Burmistrza. Nikomu nie 

ujmuję starań. To co przytoczyła radna Myszkowska jak najbardziej odzwierciedla to o czym 

mówimy. Propozycja Pana Burmistrza dotycząca zamiany słów jest jak najbardziej właściwa. 

Zakończmy już tą sprawę. Nie jesteśmy od tego, żeby usprawiedliwiać parlamentarzystów i 

innych   osób. Jeżeli działają to dobrze a jeżeli nie, to niech się wezmą do pracy.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Rozumiem intencje Pana Burmistrza. To pismo a szczególnie wprowadzona poprawka w 

pełni odpowiada  na większość naszych niepewności. Najprościej jest mówić twardo i jasno 

powinniśmy z nazwiska wymienić tych, z których jesteśmy zadowoleni lub z których nie 

jesteśmy zadowoleni. Natomiast znając sztukę i zręczność posługiwania się nią przez Pana 

Burmistrza akceptuję jak najbardziej tą drugą poprawkę. Jestem na tak.  
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Radny Janusz Kalinowski 

Skupmy się nad ewentualną poprawką. Kto jest za pierwszą wersją stanowiska i 

pozostawieniem zapisu : 

„W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów państwowych 

i parlamentarzystów z regionu, do których kierowane były dotychczasowe wystąpienia, a 

których działania, a częściej ich brak, nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu”. 

„Za” głosowało 5 radnych. 

Kto jest za wprowadzeniem zapisu : 

„W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów państwowych 

i osób decyzyjnych … „. 

„Za” głosowało 7 radnych. 

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt stanowiska wraz z 

wprowadzoną poprawką. „Za” głosowało 12 radnych. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/33/15 

w sprawie przyj ęcia stanowiska Rady Miejskiej Chełmży dotyczącego  wyrażenia 

sprzeciwu wobec działań służb celnych przyczyniających się do likwidacji  

BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 16  

Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 17 

 Wnioski i zapytania  

Radny Franciszek Kuczka 

Kiedy  rozpocznie się likwidacja dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta ? 

Kiedy będzie uruchomione wc na Bulwarze ? 

Radny Marek Jopp 

Ja mam propozycję związaną z uchwałą rady w sprawie Bioetanolu, żeby to stanowisko 

przesłać również do mediów lokalnych i nie tylko lokalnych. Uważam, że nasze działania 

należy nagłośnić.  

Czy już jest rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie II etapu rozbudowy Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki w Chełmży ?  Wniosek był składany do ministra kultury. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Panie Burmistrzu, miałbym gorącą prośbę do Pana, bo Pana pomoc i pracowników urzędu w 

tym przypadku jest niezbędna. Chełmża jest miastem, w którym konkursy internetowe się 

sprawdzają. Znaną z działalności w tym zakresie jest Pani Wiceprzewodnicząca, pod której 

kierownictwem udało nam się wygrać danonkowy plac zabaw. Nivea ogłosiła kolejną turę 

konkursu na place zabaw.  A pomoc jest niezbędna we wskazaniu lokalizacji tego miejsca. Ja 

ze swej strony prosiłbym, ażeby Pan Burmistrz poszukał miejsca na osiedlu Frelichowskiego. 

Tam jest duża potrzeba miejskiego placu zabaw. Gdyby nam się udało przy Pana pomocy 

zlokalizować plac i zarejestrować naszą kandydaturę to na pewno mieszkańcy Chełmży 

wykazaliby się ofiarnością w głosowaniu i systematycznością,  to mielibyśmy kolejną 

inwestycję w mieście.      

 

Ad. pkt 18 

              Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Dzikie wysypiska mają pewną cechę. Tak jak je likwidujemy tak  na wiosnę powstają 

nowe. Powoli już rozpoczynamy likwidację. Podejmiemy temat równolegle z porządkami 

wiosennymi na drogach powiatowych i wojewódzkich. Na naszych drogach porządki 

wiosenne zostały już zrobione. To jest ten moment kiedy budzi się wiosna i takie wysypiska 

widać. A po drugie ludzie sprzątają  w obejściach i przez to niestety pojawiają się nowe dzikie 

wysypiska.  

2/ Bulwar 1000-lecia. Nie odpowiem na to pytanie. Z tą ubikacją jest niestety problem. Nie 

ma nadzoru tak jak ta na Łaziennej. I  dewastacja powoduje, że ona raz jest otwarta a raz nie.    
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3/ Konkurs w ministerstwie. Mamy wiedzę, ponieważ Pan Poseł Wenderlich, który nam 

pomógł w tej sprawie przekazał taką informację ale chyba odpowiedzi konkursowej jeszcze 

nie ma. Ona może przyjść wprost do biblioteki.  

4/ Media. Pewną kampanię medialną, która jest ostatecznością, przygotowuje zarząd 

Bioetanolu. Zresztą biorę w tym udział. Z tym byśmy się włączyli jak padnie hasło, że to już 

jest do mediów. Nie chciałbym wychodzić przed orkiestrę. Oni do tej pory mediów unikali 

świadomie wierząc, że pewne instytucje mogą coś poczynić. Nie chciałbym jako pierwszy 

wychodzić do mediów bez ich zgody. Zauważcie Państwo, że to jest wywołanie tematu. 

Oczywiście będzie tak jak Państwo uważacie. Do tej pory szanowałem ich zdanie. Z tego co 

ja wiem, to oni nawet mają w związku pracodawców polskich ustalony tok działania. Zaś jak 

pojawią się protesty, bo o tym również mówi się głośno, to wspólnie będziemy media 

zawiadamiać.  Nie mówię „nie” tylko nie chciałbym wychodzić przed orkiestrę. Być może to 

nawet jest niepotrzebna dyskusja, bo zanim my to spakietujemy i stanie się to na przykład  za 

dwa dni, to temat ruszy. Właściwie temat już ruszył do mediów. Mówiłem Państwu o artykule 

w onecie w biznesie. Czytałem go i każdy może to zrobić. Ja nie mówię „nie” ale ja tu nie 

chcę być jedynym decydującym. Celem Bioetanolu było ratowanie zakładu i branży, a  nie 

podjęcie tematu politycznego, którym niestety się staje. Oni myślą o konferencji prasowej, o 

publikacji na ten temat, o mediach. Mam zamiar się w to włączyć, jeśli chodzi o dostęp do 

mediów. Nie wiem czy jedną z metod nie będzie protest. Nie wiem czy będzie on na drodze 

nr 1 czy przed Izbą Celną.  To jak gdyby inny temat ale to jest coś co przyciągnie media. 

Absolutnie się zgadzam z radnym ale dajmy sobie odrobinę czasu. Zresztą myślę, że pewne 

rzeczy zadzieją się błyskawicznie. 

5/ Nivea. Oczywiście akcja jest piękna. Nie my jesteśmy jednak zarządcą terenu, na którym 

miałby być ten plac zabaw. Jest nim spółdzielnia mieszkaniowa. Mam nadzieję, że uzyskamy 

od niej zgodę na lokalizację, bo to leży również w ich interesie. Chociaż bywały czasy kiedy 

takiej zgody na plac zabaw nie było a chcieliśmy go zrobić.  

Jest jeszcze jeden temat internetowy. Gmina może przystąpić do konkursu „Ogólnopolskie 

upiększanie z Garnierem”. Konkurs dotyczy upiększania terenu zielonego. Efektem konkursu 

jest przekazanie gminie określonej liczby pieniędzy. Wskazaliśmy teren za skateparkiem. 

Miałby tam być wykonany dywan kwiatowy. Firma kosmetyczna Garnier daje szansę wygrać 

w drodze głosowania.  Uzyskane pieniądze na pewno nie starczą na dywan kwiatowy ale 

może przynajmniej na „chodniczek kwiatowy”.  
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W sprawie lokalizacji placu zabaw będziemy rozmawiać z prezesem spółdzielni. Nie 

zakładam, żeby były jakieś problemy. Już poprzednio podejście do tego tematu było dobre. 

Faktycznie plac zabaw w tamtej części miasta byłby potrzebny.  

Odnośnie mediów lokalnych jeszcze tylko dopowiem, że będę chciał wykazać w mediach 

nieco większy pakiet naszego działania. Wszystkie działania traktuję jako nasze wspólne, bo 

ja sobie tego inaczej nie wyobrażam.         

 

Ad. pkt 19 

Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 20 

          Komunikaty 

Komunikatów nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 21 

Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IV sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 
 

Protokołowała:              Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                                Janusz Kalinowski     

  

              
              Sekretarz obrad : 

             
                                                                                                        Małgorzata Polikowska 

 

 

 


