
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVIII/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  26 września 2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,35. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński         - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli:  radca prawny Urzędu Miasta oraz przedstawiciel MF Studio. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

     3. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 

rok – druk sesyjny 307. 

5.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

6. Interpelacje. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wnioski i zapytania. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Oświadczenia. 

11. Komunikaty. 

12. Zamknięcie sesji.  

 

 

 



Ad. pkt 1  

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski na podstawie listy obecności 

stwierdził, że jest kworum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 14.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3  

           Prezentacja proponowanego porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji.  

 

Ad. pkt 3.1.  

            Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.  

Wszyscy radni głosowali za.  

 

Ad. pkt 4  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.1.  

           Głosowanie nad przyjęciem protokołu 

 

Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

 



Ad. pkt 5.  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2022 rok. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały oraz  

następującą autopoprawkę: 

Sprawa się zrodziła dziś rano. Autopoprawka polegałaby na wprowadzeniu do budżetu zadania 

inwestycyjnego pn. Fotowoltaika i termomodernizacja obiektów sportowych. Chodzi o 

zadanie, na które dostaliśmy 2 mln zł dotacji z Polskiego Ładu. Zadanie wymaga opracowania 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dlatego kwotę 120 tys. zł z przeznaczeniem na 

opracowanie tego programu przenieślibyśmy ze środków zaplanowanych na parking przy ul. 

Polnej, którego i tak nie będziemy robić w tym roku. To przyspieszyłoby realizację 

wspomnianej wyżej inwestycji. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 5.1.  

           Głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, 

Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski,  

Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXVIII/299/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 



Ad. pkt 6.  

             Interpelacje. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 7.   

           Odpowiedzi na interpelacje. 

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

 

Ad. pkt 8.   

             Wnioski i zapytania. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

W związku z dewastacją i licznymi zniszczeniami na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3, 

m.in. zniszczenie zielonych siatek osłaniających boiska sportowe przy obu szkołach oraz 

częściowe zniszczenie ogrodzeń pomiędzy tymi szkołami, bramek wejściowych, które 

wypełnione były siatką a teraz zostały tylko ramy, pozrywanie z objemek kabla z budynku hali 

sportowej przy SP nr 2, leżące w rynnach butelki po alkoholu w budynku  SP nr 3. Otrzymałam 

także informację od Pani Dyrektor SP nr 2, która podała do publicznej wiadomości, że po 

wakacjach dokonała napraw na obiektach sportowych w swojej szkole na kwotę ok. 10 tys. zł 

i krótko po tym nastąpiły kolejne zniszczenia. Na komisji oświaty byliśmy na wizji lokalnej, 

obejrzeliśmy tą sytuację i rzeczywiście jest tak, jak to przedstawiłam. Pan Przewodniczący 

komisji złożył stosowny wniosek w tej sprawie ale pomimo to wnioskuję, aby zorganizować 

spotkanie radnych, dyrektorów tych szkół, straży miejskiej i policji, żeby omówić tą sytuację 

szerzej, żeby przedstawiono nam plan albo żebyśmy wspólnie opracowali jakiś plan działań, 

by zapobiec dalszej dewastacji. Chciałam jeszcze nadmienić, że w sąsiedztwie tych szkół jest 

przedszkole i dzieci z Przedszkola nr 2 też częściowo korzystają z obiektów, które należą do 

SP nr 3 i nr 2. 

Radny Marek Jopp 

Planujemy zwołanie wspólnego posiedzenia komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa 

publicznego oraz komisji oświaty i chcemy zaprosić właśnie dyrektorów szkół oraz służby. 

Posiedzenie to będzie dotyczyło właśnie spraw związanych z dewastacją terenów szkół. 

Mam też zapytanie do Pana Burmistrza. Dzisiaj przegłosowaliśmy dodatek węglowy dla 

mieszkańców przyznawany na konkretny adres. Czy Pan Burmistrz ma wiedzę, czy mieszkańcy 



będą mogli nabyć ten węgiel, w jakich cenach rynkowych oraz czy my, jako samorząd i nasze 

jednostki, jak będziemy odczuwać wzrost cen energii, paliw, czy jesteśmy na to przygotowani? 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym poinformować, że w miesiącu październiku planuję wspólną komisję dla wszystkich 

radnych w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa za miniony rok. Będzie tam można również 

poruszyć sprawy bieżące z Komendantem Komisariatu Policji i Komendantem Straży Miejskiej 

w Chełmży. Te tematy będziemy mogli umówić na wspólnej komisji. Materiał w tej sprawie 

wszyscy państwo otrzymają.  

 

Ad. pkt 9.  

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Do pierwszego wniosku właściwie się nie odnoszę, bo to Państwa decyzja. Chcę tylko 

powiedzieć, że to nie jest tak, że my nie podjęliśmy działań. W momencie kiedy został 

stwierdzony taki stan rzeczy, wiedzieliśmy, że jedyną możliwością jest założenie monitoringu 

i o tym z dyrektorami szkół rozmawialiśmy. Oni mają wiedzę i określone miejsca gdzie ten 

monitoring powinien być. Niestety tego nie upilnujemy, jeżeli nie będzie permanentny 

monitoring sprawdzany co rano. Prędzej czy później może uda się ustalić sprawców dewastacji. 

Naprawy są doraźnie robione, część została pokryta z ubezpieczenia. 

Pan Marek Jopp zadał mi trudne pytanie. Nie mam wiedzy na ten temat. Wiem, że doraźnie 

węgiel był w jednej składnicy w cenie takiej jak jest w Polsce czyli ponad 3 tys. zł. My nie 

mamy żadnego wpływu na zaopatrzenie, na wzrost zaopatrzenia, na ceny itd. Natomiast pan 

przewodniczący poruszył temat, który jest niezwykle żywy i ma on dwa wymiary. Z jednej 

strony my się przygotowujemy do podjęcia pewnych określonych działań związanych ze 

wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony nałożono na nas, jeszcze nieformalny, 

obowiązek, że jeśli chcemy skorzystać z 13 mld zł, które będą przyznane polskim samorządom, 

to musimy wprowadzić 10% oszczędności w kosztach zużycia energii. Nie robimy jeszcze nic 

dlatego, że mamy do końca września właściwie jasną sytuację ile wydajemy na prąd. Mamy 

dwie kategorie energii elektrycznej. Jedna to jest ta, którą mamy z przetargu z dużej grupy 

zakupowej a druga to ta, którą mamy z negocjacji z Energą Oświetlenie, która zawiaduje prawie 

1 tysiącem lamp w mieście, minus ok. 200 lamp, które stanowią nasz majątek i te mamy w 

przetargu w ramach grupy zakupowej. Ogrzewanie stanowi odrębny problem, ponieważ u nas 

wszystkie obiekty, które stanowią własność gminy są ogrzewane gazem. Albo maja swoje 



kotłownie, albo pobierają ciepło z ciepłowni, której pośrednikiem jest ZGM. ZGM ma 

wyliczoną taryfę o jakieś 19-20% wyższą niż w ubiegłym roku. Problem polega tylko na tym , 

że oni nie potrafią odpowiedzieć na pytanie co będzie jak gaz zdrożeje np. o 100% czy 200% i 

czy będą mogli w trakcie zmienić taryfę. Wracając do energii elektrycznej, która jest ogromnym 

problemem. W roku 2021 za prąd na wszystkich obiektach płaciliśmy 306 zł za 1 MWh i to 

dotyczyło naszych obiektów i naszego oświetlenia. Natomiast za oświetlenie Energii 

Oświetlenie płaciliśmy 320 zł za MWh. W 2022 r. członkowie grupy zakupowej ustalili, że ze 

względu na to, że skoki cen energii mogą być wysokie w krótkim czasie, postanowiono 

ogłaszać przetargi co kwartał. Kształtowało się to następująco: w I kwartale ok. 600 zł za 1 

MWh, w II kwartale 900 zł, w III kwartale 1000 zł, IV kwartału nie wiemy, przetarg jest w 

trakcie. Natomiast do końca roku za lampy Energii Oświetlenie mamy 540 zł za 1 MWh. Na 

przyszły rok Energa Oświetlenie proponuje nam 1660 zł za 1 MWh, czyli wzrost o 300%. Na 

pewno jest pytanie co robimy i co chcemy zrobić, żeby zaoszczędzić. Mamy przygotowany, 

nie chcę tego jeszcze nazywać programem, ponieważ czekamy na propozycje możliwości 

oszczędności ciepła i energii przez nasze jednostki organizacyjne. W umowie z Energą 

Oświetlenie przygotowujemy wariant wyłączeń co drugiej lampy. Nie zakładamy wyłączeń w 

centrum miasta. Rozważam bardzo poważnie i to dosyć szybko, czasowe zamknięcie basenu. 

Trzeba będzie wtedy „zagospodarować” 11 pracowników basenu ale jest co robić i myślę, że 

to się uda. Rozważam też znaczące obniżenie, jeżeli nie zamknięcie, temperatury na hali 

sportowej. Gramy do 15 czy 12 stopni na Orlikach, więc myślę, że można to zrobić, tylko tu 

będziemy grali w niższych temperaturach pod dachem. Jest jeszcze kilka drobnych pomysłów, 

chodzi np. o zajęcia na salach gimnastycznych w godzinach wieczornych. Niektórzy powiedzą, 

że sport jest ważny. Zgadzam się ale dla nas teraz jest ważne , by nie wprowadzać nauczania 

zdalnego, zapłacić za energię nie kosztem wielu rzeczy. Poza tym są jeszcze rzeczy, o których 

nie mówię. Ja nie wiem ile za moment będą śmieci kosztowały. Ja mam wniosek firmy o 

podniesienie stawek, bo nie radzi sobie z kosztami. A przed nami dopiero nowy przetarg. 

Bardzo niepokoi mnie kwestia cen wody i ścieków, dlatego że dziś taryfę zatwierdzają Wody 

Polskie a nie my. Jak kalkulować koszty, jak udział energii elektrycznej jest znaczący w taryfie 

na wodę, bo przecież pompy chodzą cały czas, bo nie ma innego wariantu podawania wody. 

Jeśli się składa wniosek o taryfę, to czeka się ok. miesiąca na decyzję, a potem może się okazać, 

że w międzyczasie prąd zdrożał dwukrotnie. Podsumowując chcę powiedzieć, że to co 

powiedziałem, to nie jest program oszczędności, który my w tej chwili publikujemy, natomiast 

są to warianty jakie bierzemy pod uwagę. Myślę, że pierwsze działania mogą już być w połowie 

października, jeżeli się okaże, że nie ma innego rozwiązania. 



Ad. pkt 10.   

            Oświadczenia. 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 11.   

             Komunikaty. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

 Chciałbym uzupełnić moją wcześniejszą wypowiedź. To będzie komunikat o cenie energii na 

ten rok, ponieważ chciałbym tylko unaocznić jedną rzecz. W ubiegłym roku zapłaciliśmy za 

oświetlenie 480 tys. zł (lampy nasze i Energii Oświetlenie), a w tym roku do lipca zapłaciliśmy 

400 tys. zł, a przed nami najkrótsze dni. To jest takie wprost przeliczenie tego co nas czeka. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałam Państwu przedstawić pewien pomysł jednego z mieszkańców naszego miasta. 22 

września br. w sali ChOK-u odbyło się X spotkanie w ramach cyklu pod nazwą „Chełmżyńskie 

spotkania kryminalne”. Z tej okazji gościliśmy trójkę autorów piszących kryminały. Była to 

Pani Anna Rozenberg, Pan Robert Małecki i Pan Marcel Woźniak. Pan Robert Małecki 

wielokrotnie gościł w naszym mieście, gdyż promował swoje książki „Skaza”, „Wada”, i 

„Zdrada”, gdzie akcję umiejscowił w Chełmży, a kryminalne zagadki rozwiązywał policjant 

Bernard Gross. W trakcie tego spotkania jeden z mieszkańców naszego miasta przygotował 

petycję, aby nasz pomost nazwać imieniem fikcyjnej postaci tych książek, czyli imieniem 

Bernarda Grossa. Wśród uczestników spotkania ten Pan zbierał już podpisy pod petycją. 

Chciałam tylko Państwa o tym fakcie poinformować.    

 

Ad. pkt 12. 

 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

                            

Małgorzata Karpińska         Janusz Kalinowski  


