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P R O T O K Ó Ł  NR  XL/22 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XL sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  10 listopada  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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

– druk sesyjny 313. 

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 XL sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski.   
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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 obecni byli wszyscy radni.  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 XXXIX 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 

Sesja rzadko jest w wymiarze jednego projektu uchwały. Jest to spowodowane dynamiczną 

sytuacją związaną z  zaopatrzeniem naszych mieszkańców  w paliwa i wypłatą dodatków. Na 

ostatniej sesji mieliśmy dodatek węglowy. Dzisiaj mamy 4 kategorie dopłat a 5 innych źródeł 

ciepła, zasilanych pelletem, biomasą, drewnem, olejem opałowym i gazem LPG. Dopłaty są 

zróżnicowane, od 1 do 3 tysięcy dopłaty. My te pieniądze już mamy. Jednakże ja nie mam 

kompetencji wprowadzenia  ich do budżetu. Wnioski są opracowane i właściwie dotacje 
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moglibyśmy już wypłacać. Natomiast nie możemy, bo potrzebna jest uchwała rady. I to jest 

główna przyczyna dzisiejszej sesji.  

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący Komisji planowania… 

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

 

Ad. pkt 5.1.  

          Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

„Za” głosowali : 

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

Marek Jopp, Marcin Kałamarski, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Wojtalik, Zdzisław 

Zieliński, Franciszek Kuczka, Bartłomiej Kaczorowski, Paulina Kachniarz-Wolska, Grzegorz 

Sosnowski, Wiesław Wiśniewski.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XL/305/22 

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 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 
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Chciałbym zapytać o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Czy mógłby Pan przybliżyć 

temat ? Jak  to będzie się odbywało, jak miasto sobie poradzi z tym technicznie ? Gdzie będzie 

można nabyć węgiel ? 

Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Ostatnio mieszkańcy mogli zgłaszać deklarację dotyczącą kupna węgla. Ile takich deklaracji 

wpłynęło ? Jeżeli ktoś się zadeklarował a jeszcze nie ma specyfiki tego węgla  to czy będzie 

można z tego zrezygnować ? 

Radny Marek Jopp 

Jakie są ustalenia związane z polityką oszczędnościową ? Wiadomo prąd jest drogi. Interesuje 

mnie szeroka polityka oszczędnościowa. Jest to teraz dla samorządów temat numer jeden.  

Drugie pytanie dotyczy oświetlenia miasta. Dużo osób pyta z czego wynikają godziny 

uruchomienia oświetlenia ?  

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Czy ma Pan wiedzę jaki to będzie węgiel ? Czy w ogóle wiadomo coś na ten temat ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Na Bulwarze 1000-lecia dojazd do slipu został zdewastowany. Kostki kamienne zostały 

powyrywane i wrzucone do jeziora. Powstała tam dosyć duża wyrwa, która utrudnia 

wędkarzom i żeglarzom zwodowanie lub wyciągnięcie łódki. Wyrwa jest dosyć duża i dlatego 

proszę o pilne naprawienie slipu.  

 

Ad. pkt 9 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sprawa zakupu węgla to sprawa niezwykle złożona. Weszła w życie ustawa, która nakłada 

obowiązek na samorządy. Jest to obowiązek fakultatywny. Ustawa zakłada trzy formy udziału 

samorządu w zakupie węgla po cenach preferencyjnych. Ta cena preferencyjna to jest 1500 zł.  

Rozprowadzającym jest PGE Paliwa i w naszym przypadku jest to elektrociepłownia w 

Grębocinie. W pierwszym wariancie gmina robi to od początku do końca. Ma swoje place, wagi 

i tak dalej. W drugim wariancie robi to gmina ale bierze podmiot, który w jej imieniu to 

wykonuje.  I tu jest cena paliwa dla klienta do 2 tys  zł. W trzecim wariancie pojawiają się 

podmioty. Powinny się pojawić po 3 dobach od wejścia w życie ustawy. Ten czas już minął. 

Dzieje się tak, jeżeli gmina nie ogłosiła w jaki sposób chce to realizować. Nas to nie dotyczy, 

bo my już ustaliliśmy sposób udziału w zakupie węgla.  Zaraz do tego dojdę. W trzecim 

wariancie zgłasza się podmiot. Zostaje wybrany i wtedy cena węgla jest do 2.200,00 zł. Cały 
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czas mówimy o tym samym źródle. Będzie to węgiel kolumbijski. Przy czym mamy  deklarację 

wiceprezesa ds. sprzedaży  PGE Paliwa, że jest to węgiel, którym handlują 9 lat i ma on 

kaloryczność na poziomie ok 26MJ/kg. Jest to dobry wynik. Czas pokaże co będzie nam się 

oferować i jak będziemy mogli się zaopatrzyć. Po wielu namysłach i burzy mózgów 

wybraliśmy wariant drugi. Mieliśmy rozeznanie, że w Chełmży są właściwie tylko dwa 

podmioty handlujące węglem. Było ich więcej ale są pozamykane. Rozważaliśmy trzeci 

wariant i ta wersja właściwie już była domówiona, dograna  ale nie wiedzieliśmy jeszcze z  

jakim podmiotem. Pojawiła się jednak wątpliwość, że to będzie węgiel po 2.200 zł. Różnica 

dla naszych mieszkańców to 200 zł za tonę. Nie wiem czy dzisiaj to dużo , czy mało ale jest to 

na pewno kwota, która stanowi jakąś pozycję w budżecie. Nie ukrywam, że nie mając swojej 

spółki, która zajmuje się ciepłem, węglem itd., dla nas nie jest łatwe wchodzenie w ten temat. 

Dlatego też ostatecznie podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w wariant II. Czyli w całości 

podpisujemy umowę z PGE Paliwa jako gmina . Będziemy kupować węgiel w PGE i następnie 

w sensie finansowym, fakturowym go sprzedawać. W naszym imieniu będzie to wykonywał 

podmiot gospodarczy, który działa na rynku. Będzie ten węgiel przywoził i sprzedawał 

fizycznie naszym mieszkańcom. Oczywiście na podstawie list i zezwoleń , które dostanie od 

nas. Jak to wyjdzie nie wiem. Robimy to pierwszy raz. Angażujemy w to ludzi, nie mamy 

dodatkowych pieniędzy, żeby im za to zapłacić. Nie chcę mówić o ofertach, bo jeszcze może 

pojawić się ktoś inny. Cena za węgiel to 2 tys zł i my z tego nic nie mamy. Dostaniemy węgiel 

za 1500 zł plus 500 zł dla tego, który będzie ten węgiel rozprowadzał. To jest wariant do grudnia 

i to jest półtorej tony dla osoby, która de facto jest beneficjentem dodatku węglowego. Teraz 

przejdę do liczb. Beneficjentami dodatku węglowego u nas jest około 1700 osób ale ta liczba 

jeszcze jest ruchoma.  Ustawa o zakupie węgla wyprostowała pewne problemy z dodatkiem 

węglowym. Wcześniej były problemy związane ze złożeniem lub niezłożeniem deklaracji do 

CEEB a dzisiaj to już jest jasne. I ileś osób, które nie miało dostać dodatku go dostanie. 

Nie potrafię powiedzieć ile osób już kupiło węgiel, jakie są ich potrzeby, czy potrzebują tonę 

czy siedem ton, bo wszyscy są potraktowani równo. Pani radna zapytała o ilość wniosków. To 

były takie wnioski badawcze. Mieliśmy w PGE wstępnie zgłosić sortyment, w grę wchodziły 

dwa rodzaje paliwa. To był orzech i groszek ale groszek to nie jest to samo co ekogroszek. 

Dzisiaj mamy zamówione dwa rodzaje paliwa. Orzech i ekogroszek.  Zakładamy, że 

ekogroszek może być zamiast groszku ale na odwrót już nie. Taka jest różnica. Osób, które 

potrzebują groszek jest marginalna ilość. Groszek przelatuje przez ruszta a jest za gruby do 

pieców z zasobnikiem.  Są to więc dwa sortymenty wobec których się poruszamy. Wstępnych 

wniosków było około 300 na 500 ton węgla  w sumie. Natomiast faktycznie wniosek wychodzi 
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dopiero teraz. Mieszkańcy już nam go składają.  Wniosek musieliśmy sobie sami opracować i 

pojawia się w nim oświadczenie pod groźbą  art. 233 kodeksu karnego za fałszywe 

oświadczenie. Kto kupił węgiel do tej pory,  w tym sezonie poniżej 2 tysięcy złotych, teraz nie 

ma prawa składać wniosku. Nie wiem czy  ktoś będzie to sprawdzał. I teraz te wnioski będą dla 

nas podstawą do sporządzenia listy, przekazania informacji do „Kowalskiego”, że już 

kupiliśmy węgiel i ma wpłacić pieniądze. Jak to zrobi to dostarczymy listę do podmiotu 

zajmującego się dystrybucją węgla. W cenę węgla nie wchodzi workowanie i dowóz. 

Załadunek już tak.   Tak to wygląda. Mamy już wszystko zgłoszone w PGE Paliwa. Jesteśmy 

przed podpisaniem umowy. Później jeszcze podpiszemy umowę  z tym, który będzie fizycznie 

sprzedawał węgiel.   

Radny Marek Jopp 

Jeśli dobrze zrozumiałem, węgiel będzie dostępny w Chełmży za dwa tysiące złotych brutto ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. 

Radny Marek Jopp 

Będzie to orzech i ekogroszek ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Są trzy rodzaje. Orzech, groszek i ekogroszek.  Nie robimy problemu i przyjmujemy wnioski 

na te rodzaje paliwa. Tak jak powiedziałem  ekogroszek może być groszkiem ale nie może być 

odwrotnie. Dla nas istotny jest ekogroszek. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Jeżeli ktoś złoży deklarację to będzie musiał ten węgiel koniecznie zakupić ? Czy jest to 

wiążące ? Czy można zrezygnować ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ci, którzy wnioskują o zakup węgla są świadomi co robią. Ja czegoś takiego nie mogę zakładać 

ani też wykluczyć. Równie dobrze nie mogę wykluczyć tego, że na koniec sezonu zostanie 10 

ton węgla.  Nie mogę wykluczyć tego, że jak na węglu są 2-3% ubytki i jak przemielimy 1000 

ton to 30 ton zniknie. To są ubytki, które potwierdzają ci, którzy handlują węglem. Ktoś powie 

jak to się dzieje. Węgiel pyli. Jak węgiel jest w transporcie to niestety na dole frakcja jest inna. 

Dlatego  ubytków wykluczyć nie mogę. 

Liczę na to, że jak ktoś wnioskuje to wie co robi.  Liczę się z wieloma rzeczami. Nie wiem jaka 

będzie jakość węgla. Jeżeli PGE Paliwa w Toruniu mają sprzedawać węgiel w ilości jak w 

Chełmży, to chcąc wszystkich zaopatrzyć do grudnia musieliby przez 3 minuty ładować 25 ton. 

Oby się udało. Nie chcę tego komentować.  
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Radna Paulina Kachniarz-Wolska 

Jeżeli ktoś kupił w  styczniu 2 tony węgla, to może jeszcze dokupić tonę po cenie 

preferencyjnej? Czy już jest w ogóle wykluczony ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ustawa mówi o tym, że półtora tony do grudnia i półtora w styczniu. Takie sytuacje będziemy 

rozważać indywidualnie. Takich pytań jest mnóstwo. Myślę, że jeżeli przysługują 3 tony to 

problem polega na czymś innym, w którym momencie sprzedać w preferencyjnej cenie. My to 

mamy dzielić. Nie ma możliwości, że ktoś przyjdzie i kupi 3 tony w danym roku.  Tak na 

szybko mi się wydaje, że problem jest w tym czy ma dostać do grudnia, czy dopiero od stycznia.   

Radny Marek Jopp 

Gdzie można składać wnioski ? Czy we wniosku mieszkańcy deklarują jaką ilość chcą kupić i 

jaki sortyment ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Wykorzystaliśmy stronę miasta, facebook oraz aplikację !GO Chełmża ale informacji nigdy 

dość. Pytanie jest zasadne. Mamy przygotowane druki do odbierania w urzędzie. Można je 

składać do godziny 15,00 a we wtorki do 16,00. I te wszystkie dane, o które Pan pytał są we 

wniosku. Nie potrafię tylko odpowiedzieć w tej chwili czy ten wniosek jest do końca roku, czy 

na cały sezon grzewczy. 

Wnioski są i mieszkańcy po nie przychodzą. Wnioski będziemy potwierdzać w MOPS-ie. 

Prawo do zakupu mają ci, którzy otrzymali dodatek węglowy.  

Radny Marek Jopp 

Podsumowując, mamy złożony wniosek i otrzymamy decyzję pozytywną. Na tej podstawie 

mieszkaniec dokonuje wpłaty. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Najpierw  według ilości zamówień  musimy przywieźć pierwszy transport węgla. Gdy on się 

pojawi w podmiocie, który będzie dystrybuował węgiel fizycznie, to mieszkaniec dostanie 

telefon, który będzie informacją, że trzeba wpłacić pieniądze i w jakim terminie. Jak u nas 

pojawi się wpłata to przygotujemy listę dla dystrybutora. Zrobimy wszystko, żeby nie 

powodować kolejek. Ta firma musi jakoś funkcjonować.  

Było pytanie o oszczędności. Program oszczędnościowy przygotowaliśmy już we wrześniu. Od 

razu zwróciliśmy się do naszych jednostek organizacyjnych, żeby przedstawili nam wszystkie 

możliwości oszczędzania. Nie chcę tu mówić o oszczędnościach typu obniżenie temperatury, 

bo taką deklarowali dyrektorzy. Nie chcę mówić o większej dyscyplinie użytkowania obiektów 

pod względem ciepła i prądu, bo to są rzeczy oczywiste. Wydawało mi się, że ma to miejsce 
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zawsze a teraz będą bardziej intensywne. Jako miasto podjęliśmy decyzję o wyłączeniu co 

drugiej lampy poza centrum i to się dzieje. Zleciliśmy to Energa Oświetlenie, bo tylko oni mogą 

to wykonać. Wchodzą po 14-tym listopada, bo nie jesteśmy jedyni, którzy takich działań 

oczekują. Będzie to robione pod pełnym nadzorem miasta, bo nie chcemy, żeby to były 

przejścia dla pieszych, skrzyżowania i inne miejsca newralgiczne.  Jestem w trakcie 

podejmowania decyzji dotyczącej basenu. Brałem pod uwagę jego zamknięcie. Wiele gmin tak 

robi. Jednak tak właściwie główny koszt basenu to fundusz płac. I tego nie zmienię, bo nie 

mamy w planie zwolnienia ludzi lub wysłania na urlopy bezpłatne. Nie braliśmy czegoś takiego 

pod uwagę. Jeżeli mamy tylko zaoszczędzić na energii to musimy przeliczyć i to robimy. Mamy 

przychody i gdyby wyszło tak, że te przychody pokrywają prąd i ciepło, to nie ma sensu 

zamykać basenu. Nie byłoby  basenu i nie byłoby przychodów. Dlatego ta decyzja jeszcze nie 

jest podjęta ale jej nie wykluczam. Jeżeli to będzie kwota 50-60 tys zł to nie zamkniemy basenu 

ale jeśli to będzie 150 tys zł to go na jakiś czas zamkniemy. Jeżeli zwróci nam się to co jest 

kosztem poza funduszem płac, to bierzemy to pod uwagę.  

Mówiłem już o oświetleniu. Bierzemy pod uwagę znaczące obniżenie temperatury na hali 

sportowej. Zakładamy, że poza choinką w ogóle nie będzie oświetlenia świątecznego. To są 

koszty. Co roku dokupowaliśmy takie oświetlenie. W tym roku niestety tego nie zrobimy. Jest 

kryzys  i nie ma o czym mówić. Ta decyzja już jest podjęta. Będzie tylko choinka na Rynku i 

jedna żywa choinka w Sadku. Nawet girland nie będzie. Tu chodzi o dwie rzeczy. Oszczędność 

prądu  i pieniędzy. Nie wiem czy w przyszłym roku będzie triathlon i półmaraton. To są 

wydatki, które razem wynoszą 100 tys  zł a my szukamy każdej złotówki.  Nie chcę w tej chwili 

mówić o budżecie ale to się zadziało. W I kwartale w oświetleniu płaciliśmy za 1 MWh niewiele 

ponad 300 zł  a w ostatnim kwartale płacimy 1800 zł. Czyli 6 razy więcej. Co prawda od 

stycznia mamy prąd za ponad 900 zł brutto za 1 MWh. Jest to cena ustawowa. W tym roku  

oświetlenie miasta to koszt 1 mln zł. Zakładamy, że coś zaoszczędzimy na wyłączeniach.  

Do tej pory wyłączenia zawsze były o tej porze roku. Steruje to zegar astronomiczny i my przy 

nim nic nie robimy. On jest przestawiany jak jest zmiana czasu. To nie wiąże się z 

wyłączeniami.  Oświetlenie nie jest sterowane fotokomórki jak kiedyś, tylko astronomicznym 

zegarem, ustawianym według jakiegoś programu związanego ze wschodem i zachodem słońca. 

Mieszkam  na ulicy, na której jak się wyłączy oświetlenie to jest ciemno. Więc mogę to 

obserwować. Bywa że wychodzę o 7,00 i jest ciemno a innym razem przyzwoicie. Zależy to od 

pogody. Co roku to się powtarza.  

Wyrwa na Bulwarze. Nie dyskutuję o tym.  Może uda się to zrobić w ramach napraw bieżących. 

W tym momencie mogę tylko powiedzieć, że my te wyrwy naprawiamy bez przerwy. Najgorsze 
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jest to, że to się dzieje w dzień na oczach tych, którzy później nie mogą korzystać ze slipu. 

Szkoda, że nie reagują, bo robią to dzieciaki. Problem polega na tym, że gdyby ta kostka została 

to dwie godziny i jest po robocie ale niestety kostka wrzucana jest  do wody.  

 

Ad. pkt 19 

       Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 20  

       Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić mieszkańców  na 11 listopada  na obchody kolejnej rocznicy odzyskania 

niepodległości. U nas obchody są podobne co roku. Zaczynamy mszą świętą, przemarszem pod 

miejsca pamięci narodowej, kończymy pod Cukrownią. Na Rynku pojawił się maszt  do flagi, 

którą wciągniemy uroczyście po raz pierwszy. Będzie powieszana już z automatu na kolejne 

uroczystości. Przemarsz kończy się pod pomnikiem przy Cukrowni Chełmża. Po przemarszu 

zapraszamy na film w CHOK-u  o powstaniu wielkopolskim, które z  tego co wiem było 

jedynym udanym powstaniem narodowym.  Bardzo zapraszam na wspólne śpiewanie i koncert 

zespołu Polskie Kwiaty tym razem nie na Rynku ale  w  CHOK-u o godzinie 17,00. Jest to 

zespół z gminy Chełmża, który cieszy się ogromną popularnością. Tym bardziej raduje nas fakt, 

że pieśni patriotyczne będą w wykonaniu tego zespołu.   

 

Ad. pkt 20  

       Zamknięcie sesji  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XL sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 
 

 


