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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr V/19 

z V Sesji Rady Gminy Chełmża  

z dn. 15 stycznia 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 15 stycznia 2019 o godz. 14:02, a zakończono o godz. 14:46 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych. 

Obecni Radni: 

1. Anna Balińska 

2. Patrycja Dejewska 

3. Henryk Fałkowski 

4. Adam Galus 

5. Grzegorz Garwoliński 

6. Rafał Grupa 

7. Janusz Iwański 

8. Dorota Kurdynowska 

9. Katarzyna Lewandowska 

10. Dariusz Pawlak 

11. Franciszek Piróg 

12. Stanisława Stasieczek 

13. Tomasz Szczepański 

14. Żaneta Talarek 

15. Mirosław Trzpil 

Nieobecni Radni: Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Tomasz 

Szczepański. 

Ad. 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne: 

 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia; 

Przewodniczący obrad przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie: Z-cę Wójta Gminy 

Kazimierza Bobera, Sekretarz Gminy Ewę Pudo, Radcę Prawnego Andrzeja Wróblewskiego, 

Radnych oraz obsługę Sesji Martę Rosińską i Pawła Rutkowskiego. 

 

b) stwierdzenie prawomocności obrad; 

Przewodniczący obrad zarządził elektroniczne sprawdzenie obecności. Na podstawie wyniku 

elektronicznego oraz listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 
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c) wybór sekretarz obrad; 

 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę Radnej Doroty 

Kurdynowskiej. 

Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Pozostali Radni nie zgłosili innych kandydatur oraz sprzeciwu do powyższej propozycji 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

d) przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek V Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-5). 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Sesji, dyskusja została zamknięta. 

 

Następnie przewodniczący obrad poprosił o uczczenie minutą ciszy śmierci prezydenta 

Gdańska Pawła Adamowicza. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad 

Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedziała, że projekt uchwały był 

konsultowany z sołtysami podczas spotkania w grudniu. Wyjaśniła, że naniesiono jedną 

poprawkę dotyczącą zmiany godziny zebrania w Sołectwie Sławkowo na godzinę 19.00. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poprosił Radnych o zmobilizowanie sił i obecność na przydzielonych zebraniach. Wyjaśnił, 

że w miejscowościach gdzie radny kandyduje na sołtysa przewidziane są zmiany, aby inny 

radny prowadził zebranie. Powiedział, żeby w pilnych sytuacjach np. wyjazdu informować 

biuro Rady, Sekretarza lub Przewodniczącego w celu wyznaczenia zastępstwa.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów 

oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do 

protokołu. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w 

sołectwach Gminy Chełmża. (druk nr 1).  
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Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Anna Balińska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, 

Katarzyna Lewandowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta 

Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (4) 

Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach 

Gminy Chełmża stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach 

Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Obrady opuściła radna Katarzyna Lewandowska. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz poinformowała o sposobie 

głosowania. 

 

Na obrady powróciła radna Katarzyna Lewandowska. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

 

Radny Rafał Grupa 

Zapytał jak wygląda sprawa kiedy jest jeden kandydat na Sołtysa. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odpowiedziała, że trzeba przeprowadzić głosowanie tajne, ponieważ teoretycznie może 

zdarzyć się, że nikt nie odda głosu. Wyjaśniła, że w takim przypadku karta wygląda tak samo, 

ale sprawa jest otwarta jeżeli ktoś ma inne propozycje.  

 

Radny Mirosław Trzpil 

Zapytał co w przypadku kiedy zabraknie miejsc na karcie. Zapytał czy jest możliwość 

edytowania karty kiedy jest do dyspozycji drukarka, żeby rozszerzyć ilość miejsc, ponieważ 

na wzorze jest ograniczona ilość miejsc na wpisanie kandydatów. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odpowiedziała, że są to tylko wzory kart, a wprowadzone będzie tyle nazwisk ilu będzie 

zgłoszonych kandydatów w trakcie zebrania wyborczego. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania 

w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża wg druku nr 2, który 

stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i 

Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Anna Balińska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, 

Katarzyna Lewandowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta 

Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (4) 

Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad 

Sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 4. Wolne wnioski i informacje. 
 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom, którzy przybyli na Sesję w sprawie drogi 

w miejscowości Kuczwały oraz sposobu dzielenia pieniędzy. Poinformował, że obrady Sesji 

są transmitowane online.  

 

Mieszkaniec 1 – Michał Zaczkowski  
Zapytał na jakiej podstawie zostały wstrzymane prace remontowe 2 dróg w Kuczwałach, 

które zostały przyjęte wcześniej do realizacji. Powiedział, ze chodzi o dwie drogi: pierwsza 

prowadząca do 3 gospodarstw (droga gminna 100580 C), oraz druga zdaniem mieszkańca 

ważniejsza, którą jak twierdzi uczęszcza 70% mieszkańców, stanowiąca połączenie do drogi 

krajowej Nr 91 w kierunku Zęgwirtu. Zapytał dlaczego inwestycje zostały wstrzymane 

szczególnie druga droga w stronę Zęgwirtu kiedy drogi w innych miejscowościach są 

realizowane. Powiedział, że problemem tej drogi był krótki łącznik 50 metrowy z Gminą 

Łysomice, która po dużych staraniach wykonała ten łącznik. Powiedział, że 11 grudnia 2017 

roku otrzymał decyzję, stanowiącą że droga jest planowana do wykonania. Odczytał treść 

pisma. Zapytał dlaczego i kto zadecydował o braku realizacji tych dróg w roku 2019.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że zostały przedstawione pytania na które mieszkaniec otrzyma odpowiedź. 

Wyjaśnił, że mieszkaniec kontaktował się już nim w tej sprawie telefonicznie i zaproponował 

mu, żeby sprawę przedstawić Radnemu z danego okręgu. Zaproponował również, że sprawę 

można zgłosić Wójtowi Gminy, który w 2017 roku wysłał pozytywną odpowiedź. Wyjaśnił, 
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że można planować, ale plany ulegają zmianie. Powiedział, że w tym roku Gmina musi 

oszczędzać i może z tego powodu droga nie została ujęta w budżecie. Wyjaśnił, że Gmina 

dużo dokłada do oświaty, dlatego niektóre inwestycje trzeba było wstrzymać. Powiedział, że 

sprawie trzeba się przyjrzeć zostanie ona skierowana do Wójta który udzieli odpowiedzi.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że chciałby przychylić się do wniosku mieszkańców, korzysta z tej drogi i jest 

ona w fatalnym stanie. Poprosił, o zrobienie tej drogi w pierwszej kolejności jeśli znajdą się 

rezerwy finansowe.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Przypomniał, że procedura uchwalanie budżetu przewiduje, że wszelkie wnioski składa się do 

30 września. Ten wniosek został złożony w listopadzie 2017, więc nie obejmował budżetu 

2018, dlatego mogło zostać tylko wystosowane pismo o planowaniu na rok 2019. Powiedział, 

że na pewno radny zabiegał, żeby sprawy z jego okręgu były realizowane, modernizowana 

jest świetlica oraz wykonywane są inne inwestycje drogowe w rejonie Kuczwał i Sławkowa. 

Powiedział też, że odpowiedzieć można po przejrzeniu sprawy. Wyjaśnił, że rozumie 

wniosek, ale na terenie Gminy zostało jeszcze trochę dróg do zrobienia. Odniósł się do 

zagospodarowania terenu Kuczwał, które nie są w zwartej zabudowie, dlatego dróg jest sporo. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powiedział, że priorytetem Rady poprzedniej oraz obecnej kadencji są drogi w Gminie, które 

wykonywane są sukcesywnie. Powiedział, że wie w jakim stanie jest droga o którą wnioskuje 

mieszkaniec, ponieważ wielokrotnie tam przejeżdża. Odniósł się do odcinka drogi 

prowadzącego w stronę drogi Nr 91, powiedział, że było tam wysypane kruszywo z jednego 

z gospodarstw. Zapewnił, że mieszkańcy nie zostaną sami z tym problemem, Rada będzie 

starła się stopniowo polepszać standard dróg. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poprosił o uzupełninie Z-cę Wójta w kwestii zarzutu mieszkańca postawionego w rozmowie 

telefonicznej w kierunku władz Gminy o niekorzystaniu ze środków które Premier 

Morawiecki przeznacza na drogi gminne. 

 

Mieszkaniec 1 – Michał Zaczkowski 

Wyjaśnił, że są zwiększone środki ponieważ do tej pory większość środków pobierali rolnicy 

indywidualni, a obecnie więcej mają otrzymywać samorządy z przeznaczeniem na remonty 

dróg gminnych oraz wewnętrznych. Powiedział, że jeżeli otrzymał pozytywną odpowiedź 

oraz media mówią o zwiększonych środkach, a dowiaduje się, że droga nie zostanie 

wykonana czuje się dwukrotnie oszukany przez Rząd oraz Gminę. Zapytał czy został złożony 

wniosek na realizację tych dróg do Wojewody. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Wyjaśnił, że jeżeli nie ma pewności odpowiada się na piśmie po przejrzeniu całej sprawy.  

 

Z-ca Wójta Kazimierz Bober 

Powiedział, że mieszkaniec otrzyma szczegółową odpowiedź na zadane pytania. Odniósł się 

do wypowiedzi dotyczącej propagandy Rządu i mediów. Potwierdził, że jest zapowiadany 

nowy program ze środkami na drogi i jeżeli Gmina będzie mogła z niego skorzystać z 

pewnością złoży wniosek, co nie oznacza, że otrzyma pieniądze. Sprostował, że nie będą to 

pieniądze na drogi wewnętrzne, tylko na remonty dróg gminnych. Powiedział, że trwają 
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dyskusję nad kryteriami dostępu do tych środków. Wyjaśnił, że do tej pory program nie ruszył 

wbrew temu co się podaje w niektórych mediach jeszcze żadna złotówka nie została wydana.  

 

Mieszkaniec 2 – Ryszard Zaczkowski 

Powiedział, że ponad 30 lat czekał na remont drogi w jego okolicy, ponieważ zawsze były 

wykonywane drogi w innych miejscach. Wyjaśnił, że nie sprzeciwiał się temu bo wiedział, że 

być może są pilniejsze sprawy. Powiedział, że została wykonana podbudowa na długości 

ok 1 km i na tym sprawa stanęła z powodu braku środków i inwestycja miała być realizowana 

w kolejnych latach. Odniósł się do budżetu w których nie są ujęte wnioskowane drogi ale są 

środki na inne drogi. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Wyjaśnił, że są to przede wszystkim płatności za drogi wykonane w roku 2018. Powiedział, 

że odpowiedź zostanie udzielona przez Wójta, natomiast nikt z Radnych nie może obiecać że 

droga będzie zrobiona. 

Mieszkaniec 2 – Ryszard Zaczkowski 

Powiedział, że chodzi m.in. o drogę w Szerokopasie, która została uchwalona w budżecie na 

rok 2019. Twierdził, że decyzja o wykonaniu tej drogi z pewnością nie była wcześniejsza niż 

decyzja o wnioskowanych drogach w Kuczwałach.  

 

Radna Stanisława Stasieczek 

Powiedziała, że w związku z organizacją dożynek przez Sołectwo Szerokopas droga zostanie 

zrealizowana, ale jest to krótki odcinek.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że problem został przedstawiony, przypomniał, że takie sprawy należy 

przedstawiać na zebraniu wiejskim. Podał termin zebrania w Kuczwałach, zapytał również 

czy mieszkańcy zgłaszali sprawę na zebraniach. 

Mieszkaniec 1 – Michał Zaczkowski 

Powiedział, że sprawa za każdym razem była zgłaszana na zebraniu wiejskim. Odniósł się 

do drogi prowadzącej w kierunku Zęgwirtu i stwierdził, że zgodnie z informacja uzyskaną 

od pracownika UG Pana Łukasz Kowalskiego po podbudowie odcinka pozostała kwota 

200 tys. zł., która będzie przeznaczona na asfaltowanie po spadku ceny masy asfaltowej. 

W związku z tym, że prace na odcinku nie będą kontynuowane zapytał na co została 

przeznaczona kwota 200 tys. zł. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że problem został przedstawiony i zostanie wystosowana odpowiedź. 

Radny Mirosław Trzpil 

Odniósł się do tematu podbudowy dróg, wyjaśnił, że w innych miejscowościach też są 

wykonywane podbudowy co jest przygotowaniem do właściwej inwestycji czyli położenia 

masy. Powiedział, że dzięki temu, że jest już wykonana podbudowa położenie masy będzie 

wiązało się z mniejszymi nakładami pieniężnymi. Wyjaśnił też, że wykonanie podbudowy nie 

oznacza pojawienia się asfaltu w najbliższym czasie. Powiedział, że kiedy znajdą się 

odpowiednie środki w budżecie można ogłosić przetarg, ale może to trwać rok lub dwa.  
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Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powtórzył, że został przedstawiony problem i zostanie udzielona odpowiedź. Zapytał, czy 

ktoś z Radnych chciałby się jeszcze ustosunkować do sprawy.  

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że ma nadzieje, że pieniądze z programu będą łatwe do wzięcia i będzie można 

zrobić drogi które chciałaby wykonać Gmina. Zasugerował, żeby w takich sprawach 

kontaktować się z Radnym z danego okręgu, ponieważ on reprezentuje sprawy mieszkańców.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

5. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady V Sesji 

Rady Gminy o godz. 14.46. 

Poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie V Sesji Rady Gminy stanowi zał. nr 7 

do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący 

 

Rady Gminy Chełmża 

  

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


