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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  20 października  2022 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

__________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński          - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta 

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

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2022 roku. 

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

– druk sesyjny nr  310. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 – druk sesyjny nr 311. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie regulaminu określającego  

wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach  oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża - druk sesyjny 308.  

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat - druk sesyjny 

309. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok – druk sesyjny 306.  

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach majątkowych w 

2022 roku. 

13. Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2022 roku. 

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 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia XXXIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski na podstawie listy obecności 

stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych obecnych było 13.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 5 

       Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 20. Podpisanie umowy z p. Hanną Kopczyńską-Wiewiórską „HANKOP” – nadzór i 

projektowanie sieci i instalacji  sanitarnych w Toruniu na aktualizację kompletnej 

dokumentacji projektowej dla zadania  inwestycyjnego  pn „Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ul. Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, 

Chełmińska„. Za wykonanie przedmiotowej usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 24.600,00 złotych brutto. Termin realizacji  określono do dnia 30 

listopada b.r.   

W jakim okresie przewidziano wykonanie  tej inwestycji ? Jaki okres jest przewidziany od 

rozpoczęcia do zakończenia tej inwestycji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tego nikt nie wie. Jest to inwestycja związana z ulicą Mickiewicza, wiąże się z 

odprowadzeniem wód deszczowych, wiąże się z zakupem działki. I ta zmiana projektowa to 

przeniesienie rury w to samo miejsce co była pierwotnie. Formalnie trzeba zrobić wszystko od 

nowa i zakładam, że tak będzie. Natomiast jak będziemy robić już specyfikację i będziemy 
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wiedzieli jaki jest zakres, jakie są parametry  to określimy w jakim terminie to będzie 

wykonane. W harmonogramie jest czas od 2022 do 2026. Harmonogram ten wynika z dotacji , 

którą mamy na to zadanie z Polskiego Ładu. Działamy w przyspieszeniu. I liczę nawet na to, 

że to będzie przed 30 listopada. Gotowy projekt to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest zespół 

uzgodnień dokumentacji. Jeszcze są pozwolenia  na budowę. Jeśli nie pojawi się kwestia 

uzgodnień   to może to być przed 30 listopada. A my właściwie jesteśmy na wstępnym etapie 

tworzenia specyfikacji.  Nie chcę zgadywać. Będziemy wiedzieli więcej, gdy będzie pełna 

dokumentacja i będziemy mogli opracować parametry co potrzeba i w jakim zakresie i tak dalej. 

Skonsultujemy to z naszym inspektorem nadzoru. Tu potrzeba fachowego przygotowania. 

Mogę powiedzieć na chwilę obecną dwie rzeczy. 2022-2026 bo tak jest ważna dotacja z 

Polskiego Ładu.   Przetarg musi odbyć się do marca.  I jesteśmy na takim etapie, że 

dokumentacja prawie jest gotowa. Będziemy ogłaszali przetarg i na pewno nie będzie to trwało 

rok. Szacuję to na podstawie innych zadań i to zadanie nie powinno długo trwać. Na tym etapie 

jeszcze nie mogę określić dokładnego terminu realizacji zadania.   

 

Ad. pkt 6 

       Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2022 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Informację z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2022 roku omawiałem na 

wszystkich komisjach. Państwo macie cały materiał. Dochody wykonaliśmy w 54 %, a wydatki 

w 44%. To jest tak jak za każdym razem mówię. Nie jest tak, że przychody są miesiąc w miesiąc  

1/12. I wydatki tak samo miesiąc w miesiąc. Są pewne inwestycje, które były planowane w tym 

roku wcześniej ale nie są realizowane. Na przykład dopiero co podpisaliśmy umowę na 

niewielki zakres oświetlenia, bo nie było oferty w ogóle. Dziś już  mamy podpisaną umowę na  

lampy na ścieżce rowerowej na ul. Toruńskiej, Spokojnej, Wrzosowej. To są takie zadania jak 

mówiliśmy przed chwilą. Ono teoretycznie mogłoby być realizowane ale czekaliśmy na  

pozyskanie środków zewnętrznych. Jest jedno zadanie z którego nie wycofujemy się ale na 

pewno realizacji w tym roku nie będzie. I jest to parking przy ul. Polnej. Środki, które mamy 

nie pozwoliłyby nam na zbyt duży zakres prac.  A dziury w budżecie, które powstają na 

nadwyżkach ofert jak na przykład osiedle pensjonatowe, które już idzie pełną parą powoduje, 

że szukamy wszędzie pieniędzy. A po drugie mamy ogłoszony przetarg na ulicę 3 Maja co 

wydawało się nam, że zadanie powinno już być realizowane. Dobrze, że już mamy przetarg na  
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wykonawstwo. I cały czas mi serce drży ile przyjdzie dołożyć do tego zadania i czy nas na to 

będzie stać. Prawdopodobnie od grudnia  będą możliwe zmiany zakresu  w ramach dotacji 

uzyskanych z Polskiego Ładu. To jest pocieszające i niezwykle ważne. W Polsce wiele gmin 

się „rozjechało”, bo na przykład była wartość kosztorysowa na 10 mln zł a najlepsza oferta na 

20 mln zł i jak było kilka dróg w gminie, to wójt mówi „zrobię dwie” ale nie było takiej 

możliwości. Teraz od grudnia zapowiada się zmiany dopuszczające pewne przesunięcia.  

Omawiając informację patrzę przez pryzmat co realizujemy. Dzisiaj na posiedzeniu komisji 

planowania i budżetu Pani Skarbnik mówiła o znaczących dochodach z tytułu lokat ale to nie 

dlatego, że staliśmy się bogaci. Po prostu mamy zaplanowane  inwestycje, których jeszcze nie 

realizujemy.    

 

Ad. pkt 7 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2022 rok 

 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.    

Radna Krystyna Myszkowska 

Nieruchomość przejęta z mocy prawa. Jaka to jest nieruchomość ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Są to na ogół drogi przejęte po podziałach geodezyjnych. W tym przypadku mamy temat drogi 

i części nieruchomości. Zazwyczaj przejmujemy drogi w terenie rolnym i one są 

niezadrzewione. W tym przypadku jest  zadrzewiony pas drogi. Sprawa się toczy o 

odszkodowanie za ogrodzenie i nasadzenia. Dotyczy jednej z prostopadłych ulic do ulicy 

Kościuszki. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 7.1 

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 
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Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram,   Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik,  Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIX/300/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034  

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 8.1 

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram,   Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik,  Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIX/301/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2022-2034 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego  wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania  niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i 

placówkach  oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 9.1.  

        Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram,   Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik,  Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIX/302/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego  wysokość  oraz szczegółowe 

warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach  oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 10.1 

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 9, wstrz.4.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska,   Marek Jopp, Franciszek Kuczka, Krystyna 

Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik,  Zdzisław 

Zieliński. 

Wstrzymali się od głosu : Dawid Bocian, Jakub Ingram, Marcin Kałamarski, Paulina 

Kachniarz-Wolska. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIX/303/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Ad. pkt 11.1  

       Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13.  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian, Jakub Ingram,   Marek Jopp, 

Paulina Kachniarz-Wolska, Marcin Kałamarski, Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, 

Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Wojtalik,  Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXXIX/304/22 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2023 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

       Informacja o złożonych Burmistrzowi Miasta Chełmży oświadczeniach majątkowych 

w 2022 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację Burmistrza Miasta na temat przedłożonych 

oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych 

miasta. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

        Informacja o złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży oświadczeniach 

majątkowych w 2022 roku 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację na temat przedłożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

       Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 15  

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

 

Ad. pkt 16   

       Wnioski i zapytania 

 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Na jakim etapie jest modernizacja skateparku ? 

Czy miasto Chełmża otrzyma tabletki jodku potasu dla mieszkańców ? Ostatnio jest to gorący 

temat w mediach. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czy podpisano już umowy na dostawę energii elektrycznej do obiektów, gdzie umowy są 

wieloletnie ?  

Radny Marek Jopp 

Chciałem zapytać o sprawę głośną medialnie, czyli zaangażowanie samorządów do dystrybucji 

węgla. Czy my jako samorząd mamy takie możliwości i czy  włączymy się  w propozycję rządu, 

który zleca samorządom kolejne zadanie ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Ilu obywateli Ukrainy mieszka w tej chwili w naszym mieście ? 

 

Ad. pkt 17 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Skatepark. Sprawa trochę się skomplikowała. Przyrządy oraz wykonawstwo są zamówione. 

Zrobiono wypoziomowanie, czyli całą podbudowę. Wykonawca poprosił o niepokrywanie 

tworzywem, które jest częścią kończącą ze względu na ryzyko pogodowe. Zakładamy, że 

wczesną wiosną najwcześniej wejdą z częścią plastyczną. Prowadzimy negocjacje z firmą, 

która we wrześniu była gotowa do przywozu i montażu tych kilku  urządzeń. Wolelibyśmy nie 

ryzykować i zwiększać kosztów.  Mógłbym  w tym momencie powiedzieć, że  wiosną skatepark 

będzie dostępny. Liczę się jednak z negocjacją nie wartości zamówienia na przyrządy ale 

wartości robocizny montażu na przyszły rok. I nie mówię o pokryciu nawierzchni warstwą 

tworzywa, bo to jest jak gdyby po stronie wykonawcy. Mam na myśli montaż urządzeń. 

Dwukrotnie zwracaliśmy się o przesunięcie tego terminu.   
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Teraz mieliśmy jeszcze korekty, bo po deszczu stała woda. A chcemy tego uniknąć. I 

najwcześniej wiosną, kiedy tylko miną przymrozki chcielibyśmy to zakończyć.  

2/ Jodek potasu. Mamy 20 tysięcy sztuk. Dysponujemy regulaminem, który mówi do którego 

wieku jaką dawkę należy przyjąć. Nie będziemy wydawać leku w ćwiartkach. Czyli jak są 

dzieci do 12 roku życia  to dzielić będą rodzice. Nie będziemy wydawać osobom po 60 roku 

życia. Chyba, że ktoś będzie nalegał. Nie dlatego, że takie osoby są dyskryminowane  ale 

podawanie jodku potasu osobom po 60 roku życia  jest bez sensu. W ramach zarządzania 

kryzysowego mamy wyznaczone punkty i osoby odpowiedzialne za wydawanie jodku potasu. 

To są szkoły ale będziemy też mieli punkt w urzędzie. Tu nie ma żadnej ewidencji ponieważ 

nie ma na to czasu. Jest to błyskawiczne wydawanie do ręki. Uruchomimy  punkty i na zasadzie 

komunikatu do tych punktów będzie się można zgłosić.  Mam nadzieję, że to się nie przydarzy. 

3/ Nie mamy umów wieloletnich.  Dzisiaj nie ma nawet takiego operatora, który chciałby 

zawszeć umowę wieloletnią na prąd. Mamy jakby dwutorowy prąd. Ten na oświetlenie uliczne, 

który należy do Energii Oświetlenie. I to jest około tysiąca lamp. Mamy wstępne negocjacje i 

jesteśmy o krok przed podpisaniem umowy na 1500 zł za MWh. A cały rok mieliśmy 540 zł za 

MWh.  Czyli byłaby to trzykrotność.  Ma wejść ustawa, która mówi o kwocie 780 zł  dla 

samorządów ale wciąż nie wiemy czy to kwota brutto, czy netto.  Zakładamy, że tego typu 

umowy wówczas będą negocjowane i będą obowiązywały stawki dla samorządów. Jak 

negocjowałem umowę z Energą Oświetlenie to już była mowa o tym, że ustawa spowoduje 

zmianę stawki.  

Ta druga ścieżka jest dużo gorsza. Jesteśmy w dużej grupie zakupowej. Był przetarg co kwartał 

i wyglądał źle. Nie pamiętam pierwszego kwartału. Chyba było ponad 500 zł. Natomiast 

końcówka to 1800 zł za MWh. Czyli jak porównam z rokiem 2021 to jest 600% więcej. Jeżeli 

wejdzie ustawa, o której wspomniałem wcześniej, to w tym przypadku również wejdą w życie 

nowe stawki. Szacuję, że wzrost kosztów energii elektrycznej z kwoty 1.650.000,00  w 2021 

roku  może dojść do 2,5 mln zł, przy cenie 800 zł za MWh.  Jak to będzie wyglądało będziemy 

wiedzieć na koniec roku. Najpierw po 1 listopada a następnie  po 1 grudnia  b.r. będziemy 

wdrażać działania, które mają wpłynąć na oszczędności energii. Nie ukrywam, że to trudne 

decyzje. Analizy robimy zespołowo ale decyzje podejmuję sam. I tu uchylać się od 

odpowiedzialności nie mogę. Prawda jest taka, że nie mamy innego wyjścia.  

4/ Mamy wytyczne. Była oferta z PGE Paliwa za 2.600,00 zł brutto. Projekt ustawy znamy. Jest 

to wstępny projekt.  Właściwie nie mamy warunków na to, żeby handlować węglem dla naszych 

mieszkańców.    Jakąś namiastkę mogłaby mieć spółka ,w  której mamy 40% udziały ale 

dosłownie jakieś. To ZGK. Oni nie są ani w PKD jako firma zajmująca się obrotem węgla, ani 
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też nie są firmą, która płaci  podatek akcyzowy. Jeżeli będzie możliwość dostępu do węgla po 

1500 zł, to oczywiście nie zostawimy naszych mieszkańców. O takiej cenie się mówi. Jaki to 

będzie węgiel nie wiem. I dlatego chcielibyśmy skorzystać z tego co jest dzisiaj w ustawie  i 

zawrzeć umowę z przedsiębiorcami z terenu miasta, którzy handlują węglem. Nie 

rozmawialiśmy jeszcze  z nimi, bo sytuacja jest dosyć niezręczna. Mówi się, że jak będziemy 

chcieli zawrzeć taką umowę i ogłosimy to w formie zapytania o ofertę, to wygra firma, która 

zgłosi się pierwsza. Tego jeszcze nie było ale tak jest napisane w ustawie. Najuczciwszym było 

zawarcie umowy z  dwoma podmiotami, które mamy w Chełmży. Obecnie cena węgla w 

Chełmży to od 3,5 tys zł do 3,7 tys. zł. Węgiel jest w punkcie na ul. Polnej i Toruńskiej. Jest w 

Małej Grzywnie i w POM-ie. I ceny są podobne.  Nawet handlujący węglem powątpiewają co 

do jego jakości. Nie wiemy jaki otrzymamy węgiel. Tytułem wyjaśnienia zapytania z 

poprzedniej sesji, mamy przybliżoną liczbę osób uprawnionych i to są ci, którzy są uprawnieni 

do dodatku węglowego. Zadaje nam się różne pytania. Wiemy, że to będzie w   dwóch ratach.   

Mamy 1900 wniosków na dodatek węglowy ale z momentu kiedy dodatek miał być na 

gospodarstwa domowe  a nie na adresy. Dlatego ileś osób odpadnie. Zakładam, że jakieś 1700 

osób otrzyma  węgiel. Jestem świadomy, że część już kupiła. Dlatego nie wiemy jak będzie z 

sortymentem. Natomiast czekamy rzeczywiście na dwie rzeczy. Na ustawę i przepisy 

wykonawcze. Oczywiście chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy mogli kupować tańszy węgiel. 

I najbardziej odpowiadającym wariantem jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. 

Właściwie poza rynkiem nie mamy wolnego placu. Nie ironizuję ale tak to u nas wygląda.  

5/   Pytanie dotyczące Ukraińców. My pomału tracimy tę wiedzę. Kończą się dotacje, bo minęło 

120 dni od przekroczenia granicy. To nie jest od zamieszkania. Od przekroczenia granicy 

przysługuje 40 zł na osobę dziennie. Zakładam, że wciąż jest około 85 osób. Została tylko 

niewielka grupa uprzywilejowanych, którym zgodnie z ustawą wypłaca się  40 zł dziennie 

powyżej 120 dni od przekroczenia granicy. Są to kobieta powyżej 60 roku życia, mężczyzna 

powyżej 65 roku życia, osoba posiadające grupę inwalidzką, opiekun inwalidy, kobieta w ciąży 

i matka dziecka do 1,5 roku. Te osoby są uprzywilejowane.   

 

Ad. pkt 18  

       Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 19  

       Komunikaty 
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Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 20  

       Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 


