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Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr VI/19 

z VI Sesji Rady Gminy Chełmża  

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:48 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

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 

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

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z dużą ilością osób uczestniczących 

w posiedzeniu czego nie można było przewidzieć, nie udało się zapewnić odpowiedniej ilości 

miejsc siedzących za co przeprosił.  

Przewodniczący otworzył obrady oraz przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie: 

Radnych, Wójta Gminy Jacka Czarneckiego, Z-cę Wójta Gminy Kazimierza Bobera, 

Sekretarz Gminy Ewę Pudo, Skarbnik Gminy Martę Rygielską, Kierownik ZEAS Katarzynę 

Podlaszewską, Radcę Prawnego Andrzeja Wróblewskiego, pozostałych pracowników Gminy, 

Jerzego Wiśniewskiego z NZZZ Solidarność, Dyrektor SP Sławkowo Barbarę Dunajską, 

rodziców, wszystkich przybyłych na posiedzenie oraz media. 

 

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

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności gości stanowi 

zał. nr 1a do protokołu. 
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c) wybór sekretarza 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 VI Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-10). 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Poprosił o włączenie punktu „Pytania obywateli” przed głosowaniem nad uchwałami. 

 

Przewodniczący obrad 

Powiedział, że chodzi o udzielenie głosu obecnym na sali obrad i rozumie, że sprawa dotyczy 

punktu 2 porządku obrad. Poprosił, żeby głos zabrali przedstawiciele całej grupy, ale nie ma 

zamiaru nikomu odbierać możliwości wyrażenia opinii czy zadawania pytań. 

 

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

Radni 15 głosami za przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.  

 

e) przyjęcie protokołów z: 

Przewodniczący obrad poinformował o braku uwag do protokołów z tych Sesji. 

1) II Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 27.11.2018 r. 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 27.11.2018 r. 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz 

Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z II Sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2018 r. 



3 

 

2) III Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 18.12.2018 r. 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 18.12.2018 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz 

Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z III Sesji Rady Gminy z dnia 18.12.2018 r.  

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Sławkowie. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. Poinformował, że za było 12 Radnych, przeciw 2 

Radnych, a wstrzymała się od głosu 1 Radna.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że ma do zadania 16 pytań, które złoży również w formie papierowej 

przewodniczącemu obrad. Następnie odczytywał kolejno pytania na które udzielano 

odpowiedzi. Pytania zdane przez Radnego stanowią zał. nr  3 do protokołu. Pytanie pierwsze 

dotyczyło punktu przedszkolnego. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Wyjaśniła, że Gmina nie przewiduje likwidacji przedszkola w Sławkowie, nastąpi tylko 

zmiana odnośnie kierowania punktem na Dyrektora z Grzywny. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że zadawane pytania są za szczegółowe, żeby odpowiadać na nie w tym 

momencie. Zwrócił się do Radnego Pawlaka, że jako Radny powinien wiedzieć w jaki sposób 

składa się interpelacje. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że przekaże pytania na piśmie, ale myślał, że na niektóre otrzyma odpowiedź od 

razu. Zadawał kolejne pytania odnośnie zatrudnienia i prawidłowości przedstawionych 

danych. 
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Przewodniczący obrad 

Powiedział, że o zatrudnieniu zdecyduje rodzaj placówki jaka powstanie w tym miejscu. 

Wyjaśnił, że z chwilą likwidacji może się tak stać, że nie będzie pracy dla niektórych 

nauczycieli. Odniósł się również do regulaminu, który reguluje zatrudniane oraz zwalnianie 

pracowników.   

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że rozumie, że na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze którzy nauczyciele zostaną 

zwolnieni. 

 

Przewodniczący obrad 

Odpowiedział, że nie wiadomo jeszcze, ponieważ uchwała nie została podjęta. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odniosła się do pytania dotyczącego prawdziwości danych i wyjaśniła, że w tabeli która 

została przekazana Radnym na drugiej stronie znajduje się całe wyliczenie wraz z kalkulacją. 

Powiedziała, że nie rozumie zapytania czy wyliczenie jest prawdziwe, można to sprawdzić 

rachunkowo. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał czy kwota która jest w tabeli i którą odczytał jest realna. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odpowiedziała, że jest to dokładnie kwota którą Radny odczytał trzysta dziewięćdziesiąt dwa 

tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odczytał kolejne piąte pytanie skąd wiadomo którzy nauczyciele stracą pracę. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Wyjaśniła, że większość nauczycieli, bo ponad 40 procent to nauczyciele dyplomowani oraz 

ponad 40 procent to nauczyciele mianowani. W związku z tym w ramach oszczędności 

wyliczono etat wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego plus dodatki jakie otrzymuje. 

Powiedziała, że tabela która jest załączona do materiałów pokazuje jakie składniki składają 

się na oszczędności.  

 

Radny Dariusz Pawlak  

Odczytywał kolejne pytania. Zapytał czy jest pewne że prace stracą nauczyciele mianowani.  
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Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odpowiedział, że z tego samego powodu o którym mówił Kierownik ZEAS Katarzyna 

Podlaszewska, ponieważ większość nauczycieli jest z najwyższym stopniem. Powiedział, że 

tacy nauczyciele są zatrudnieni i nikt nie ma pewności kto konkretnie zostanie zwolniony. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Powiedziała, że zmniejszy się liczba oddziałów co jest związane ze zmniejszeniem się trzech 

dodatków za wychowawstwo czyli trzy razy 113 zł. Natomiast liczna etatów wynika 

z ramowych planów nauczania dlatego realna liczna nauczycieli którzy stracą pracę to 

4,89 etatu.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zadał kolejne pytanie odnośnie kosztów dojazdów. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odpowiedziała, że na chwilę obecną nie była przygotowywana nowa sieć dowozów. 

Wyjaśniła, że zmiana sieci dowozów nie będzie wynikała z podjęcia decyzji o likwidacji bądź 

nie szkoły w Sławkowie, ale stanowczo większy wpływ ma odejście ostatnich klas 

gimnazjalnych i likwidacja dłuższych dowozów między gimnazjami. Powiedziała, że 

prawdopodobnie zostanie wycofany z obiegu jeden autobus.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że rozumie, że żadna symulacja nie była wykonywana, więc są to tylko 

przypuszczenia. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że nie są to przypuszczenia, ponieważ już w tej chwili Gmina jest w stanie 

określić ile kilometrów przeznaczonych jest na trasy gimnazjalne. Podkreśliła, że tylko 

z powodu likwidacji tych kilometrów może się okazać, że piąty autobus będzie niepotrzebny. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Powiedziała, że jest to kwota właściwa, ale nie jest w niej uwzględniona kwota podwyżek 

które są zapowiadane dla nauczycieli na ten rok do tego być może nastąpić likwidacja kuchni 

o czym jeszcze nikt nie rozmawiał, dlatego prawdopodobnie oszczędności mogą być jeszcze 

wyższe. Powiedziała, że oszczędności nie będą mniejsze niż 393 tysiące złotych. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał czy jest pewność, że oszczędności będą tyle wynosiły. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odniosła się do zapytania Radnego i powiedziała, że jeżeli będzie się kontrolowało kwotę do 

groszy które są na końcu kwoty to kwota może okazać się nieprawdziwa. 

 

 



6 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zadał kolejne pytania odnośnie liczby oddziałów i pomieszczeń oraz wzrostu zatrudniania 

nauczycieli. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odpowiedziała, że w przyszłym roku szkolnym planuje się dwanaście oddziałów.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański  

Odpowiedział, że nie ma potrzeby dzielenia na grupy językowe jeśli liczba uczniów nie 

przekracza 24.  

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że Radny uzyskał odpowiedź na to pytanie na Komisjach.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał o której godzinie będą rozpoczynały zajęcia konkretne zmiany oraz ile czasu 

uczniowie będą spędzać w szkole. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo  

Odpowiedziała, że na chwilę obecną nie przewiduje się wprowadzenia zmianowości. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odpowiedział, że wszystko będzie zależało od przyjętych obwodów placówki wiodącej.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zadawał kolejne pytania odnoście dowozów. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odpowiedział, że tak jak mówiono raczej będzie redukcja. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powiedział, że z zasięgniętych informacji od kierownika trasa dojazdów skróci się, ponieważ 

odchodzą klasy gimnazjalne. 

 

W czasie kiedy głos został udzielony Radnemu Mirosławowi Trzpil, Radny Dariusz Pawlak 

powiedział, że przekaż pytania przewodniczącemu i prosi o odpowiedź pisemną. 

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że Radny Dariusz Pawlak przedstawił już praktycznie wszystkie pytania, 

ale chciałaby zapytać czy w wyliczeniach zostały uwzględnione koszty związane ze 

zwalnianiem nauczycieli w tym odprawy. 
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Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Powiedziała, że koszty odpraw nie były liczone ponieważ są to koszty jednorazowe. 

Wyjaśniła, że z samych likwidacji gimnazjum osiem etatów nauczycielskich zostanie bez 

pracy do tego średnio 4 etaty które dojdą ze Sławkowa. Powiedziała, że reforma edukacji 

wymyślona przez Minister Zalewską dotknęła w tym roku Gminę najboleśniej. 

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że nie ma więcej pytań ponieważ były już zadawane na Komisjach. Poprosiła 

wszystkich Radnych, żeby zastanowili się przed głosowaniem czy gdyby znaleźli się w takiej 

sytuacji nie walczyli by o szkołę dla sowich mieszkańców i dzieci. Powiedziała, że inwestycje 

będą zawsze i nic się nie stanie jeżeli nie będzie wybudowana jakaś droga czy inna 

inwestycja, a jeśli szkołą zostanie raz zamknięta to już się jej nie odbuduje. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że nikt nie przychodził tu, żeby robić komuś krzywdę, a zwłaszcza dzieciom. 

Nawiązał do historii Gminy, która się powtarza, wymienił rok 2000 kiedy taka sytuacja 

dotknęła mieszkańców innych społeczności. Powiedział, że gospodarzami Gminy są Radni, 

a jest zarządzającym Wójt, który widzi jak wygląda budżet. Powiedział, ze obecnie 

do oświaty trzeba dokładać pięć milionów czterysta tysięcy i z roku na rok dokładka rośnie. 

Wyjaśnił, że dziś przyszły osoby broniące szkoły, a na poprzedniej sesji były osoby z okolicy, 

które chciały, żeby wykonać im drogę. Powiedział, że są to trudne wybory i Rada stara się 

podejmować decyzje wyrządzające jak najmniejszą szkodę. Odniósł się do roli placówki 

oświatowej w danym środowisku, która jest ważna i Rada o tym wie. Powiedział, że jest 

przeświadczenie, że na terenie Gminy w której środku znajduje się miasto i jezioro gdzie 

są duże odległości, rację bytu mają 3 placówki oświatowe – Grzywna, Kończewice i Zelgno. 

Wyjaśnił, że pozostające klasy 0-3 w Sławkowie to ukłon w stronę tej społeczności. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że chciałby przychylić się do głosu Radnej Anny Balińskiej. Wyjaśnił, że każdy 

mówi o oszczędnościach finansowych, które zostały przedstawione na papierze, a tak 

naprawdę decyduje się o losie dwóch rejonów, na co pracowały całe pokolenia. Poprosił 

o zastanowienie się czy kwota tych oszczędności jest warta zniszczenia szkoły. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, ze to nie jest zniszczenie tylko ograniczenie funkcjonowania. Poinformował, 

że zapoznał Radnych z pismem NZZZ Solidarność oraz udzielił głosu przedstawicielowi 

Związku. 

 

Jerzy Wiśniewski – NZZZ Solidarność 

Podziękował za udzielenie głosu i przeprosił, że zabiera głos przed mieszkańcami. 

Z uznaniem odniósł się do przygotowania Radnych – Anny Balińskiej oraz Dariusz Pawlaka 

do dzisiejszej Sesji, ponieważ ich pytania i wnikliwość pokazują, że chcą żeby decyzja była 

przemyślana. Podziękował za współpracę i życzliwość Wójtowi Gminy 

oraz Przewodniczącemu Rady i powiedział, że w jego odczuciu te dwie osoby odgrywają 
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najważniejszą rolę we współpracy z samorządem. Zaapelował o wycofanie się w sposób 

zdecydowany z tego projektu, ponieważ było rozważanych wiele innych wariantów a ten był 

z boku. Odniósł się do wypowiedzi Wójta, który mówił, że rocznie do subwencji dokłada 

ok 5 mln złotych. Powiedział, że przy reformie dotyczącej gimnazjów mówił już Wójtowi, 

ze ta Gmina najbardziej na tym ucierpi, ponieważ najuczciwiej zrealizowała reformę 

powstawania gimnazjów. Wyjaśnił, że w świetle 5 milionów dopłacanych do subwencji 

rocznie skala oszczędności o których była dziś mowa jest bardzo mała, dlatego też nie jest to 

ratunek dla budżetu tej Gminy. Wyraził zdanie, ze jeżeli taka decyzja miała zostać podjęta 

na przestrzeni lat nie jest to zła wola Wójta, ale demografia i różnie inne uwarunkowania. 

Powiedział, że jeżeli decyzja o likwidacji Sławkowa miałaby być podjęta należałoby 

przeprowadzić bardziej wnikliwą analizę uwarunkowań finansowych i przeprowadzić 

konsultacje. Powiedział również, że odnosi wrażenie, ze jest to tylko wariant ratunkowy kiedy 

Radni nie wyrazili zgody na inne warianty. Ceniąc współpracę z samorządowcami 

z  tej Gminy poprosił, żeby w interesie środowiska lokalnego wycofać się z tego projektu.  

 

Przedstawiciel publiczności 

Powiedział, że boli go fakt, że zamknięta ma być rozwojowa szkoła posiadająca dzieci. 

Przypomniał, że jest to szkoła, która przetrwała pierwszą oraz drugą Wojnę Światową. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Powiedziała, że chciałaby zadać pytania. Poprosiła o odpowiedzi od razu, lub ewentualnie 

w późniejszym terminie. Zadawane pytania stanowią zał. nr 4 do protokołu. Zapytała 

o oszczędności oraz kto podjął decyzje o likwidacji. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Wyjaśnił, że decyzję o zamknięciu placówki podejmuje Rada Gminy. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała kto z Rady wysunął wniosek, która konkretnie szkoła ma zostać zamknięta. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odniósł się do swojej wcześniejszej odpowiedzi, ze modelem oświatowym w tej Gminie 

są trzy ośrodki Grzywna, Kończewice i Zelgno.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadawała kolejne pytania odnośnie ilości uczniów. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że w przyszłym roku szkolnym SP Grzywna będzie liczyła 245 uczniów. 

Powiedziała, że na temat sal lekcyjnych była już dyskusja na Komisjach gdzie była mowa 

o 10 salach lekcyjnych, sali komputerowej oraz świetlicy wiejskiej. Powiedziała, że jeżeli 

będzie taka konieczność rozważa się z korzystanie z pomieszczeń starego budynku szkoły.  

 

 



9 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała czy jest to zapewnienie dzieciom przejścia z udogodnionej i dofinansowanej 

z własnych środków szkoły w Sławkowie do przechodzenia niezależnie od warunków 

pogodowych między budynkami w Grzywnie. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, ze budynek starej szkoły jest po remoncie, można go obejrzeć i nie ma się czego 

wstydzić.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytanie odnośnie ilości uczniów oraz kwoty na doposażenie szkoły. Zapytała 

czy zostały wzięte pod uwagę materiały które dzieci posiadały w SP Sławkowo a nie będą ich 

miały w SP Grzywna.  

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że nauka we wszystkich szkołach odbywa się zgodnie ze standardami i żaden 

dyrektor nie dopuściłby do innej sytuacji. Nie uważa, że nauka w szkole w Grzywnie odbywa 

się poniżej standardów.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Wyjaśniła, że w Sławkowie każde dziecko ma swój przyrząd i nie musi się nim dzielić. 

Twierdzi, że szkoła w Grzywnie nie została doposażona w takim stosunku jak szkoła 

w Sławkowie. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że w trakcie obrad Sesji nie dysponuje takimi szczegółowymi danymi o ilości 

wyposażenia. Wyjaśniła, że kiedy były likwidowane jednostki wyposażenie szkół 

przemieszczało się.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Powiedziała, że nie porównuje jednostek tylko pyta czy uczniowie będą mieli zapewnione 

takie samo wyposażenie. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powiedział, że nie chce porównywać wyposażenia szkół i licytować się która szkoła czego ma 

więcej. Wyjaśnił, że nawet Sołectwo dokupuje wyposażenie jeżeli jest potrzeba i wspiera 

placówkę. Twierdził, ze pytanie jest bezzasadne.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadawała kolejne pytania odnośnie zapewniania kół zainteresowań oraz procentu dzieci 

uczęszczających do szkół poza przypisanym obwodem Grzywny. 
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Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że wszystko zależy od nauczycieli. Powiedział, że w Sławkowie  jest to 66 

procent, a 34 procent chodzi do innych szkół. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo  

Powiedziała, że nie jest to problem tylko Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Wyjaśniła, że z 

obwodu szkoły w Sławkowie tylko 66 procent uczniów uczęszcza do tej szkoły. Wyjaśniła, 

że decyzja Radnych jest podejmowana na podstawie sytuacji demograficznej i ekonomicznej 

na terenie szkoły i nikt nie oceniał i kwestionował osiągnięć szkoły. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytanie odnośnie nieprowadzenia konsultacji społecznych, oraz zapewnień 

Wójta, że szkoła nie zostanie zlikwidowana oraz tras dowozów autobusów. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo  

Wyjaśniła, że jest to uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji szkoły, która będzie podstawą 

do konsultacji i wyrażania swojej opinii przez zainteresowanych. Podkreśliła, że być może 

jeden autobus zostanie zlikwidowany, co jest związane z istotnym zmniejszeniem kilometrów 

przez likwidację gimnazjów. Na razie wykonywane są wstępne szacunki, ale ilość kilometrów 

niewątpliwie spadnie.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Powiedziała, że wydaje jej się, że nie spadnie ilość kilometrów ponieważ autobus który 

dowozi dzieci zabierał również gimnazjalistów więc nawet nie licząc ich autobus jedzie po tej 

samej trasie. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo  

Powiedziała, ze pytania są dość szczegółowe i rozumie wątpliwości, ale sprawa była 

konsultowana z jednostką realizującą zadanie przewozowe, która posiada szczegółowe 

informacje i nie ma podstaw, żeby kwestionować tą sprawę. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytanie odnośnie opieki dzieci przed i po lekcjach. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo  

Powiedziała, że pytania są słuszne i szczegółowe, a temat odnośnie klas, pomieszczeń i ilości 

oddziałów był już poruszany. Teraz pytania schodzą do poziomu organizacji pracy szkoły 

które będą analizowane na etapie organizacji pracy jednostki. Wyjaśniła, że nikt nie jest 

w stanie powiedzieć na tym etapie w jakiej sali dana klasa będzie miała zajęcia. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Zaproponował, żeby pytania na które można ogólnie odpowiedzieć kierować do protokołu. 
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Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytanie odnośnie kosztów społecznych. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Zapytał jak kolejny raz można oceniać wyposażenie tych dwóch szkół. Powiedział, że jeżeli 

ktoś był zainteresowany można było podjechać i obejrzeć jakim wyposażeniem dysponuje 

szkoła w Grzywnie.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała o wyliczenia kosztów transportu, długości tras oraz o jakiej kwocie oszczędności się 

mówi i czy nie zostanie ona pochłonięta przez inne koszty. Zapytała również o zamysł decyzji 

likwidacji Szkoły. 

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że szkoła nie jest likwidowana tylko zmienia się jej struktura. W związku 

z dyskusją, która nawiązała się w publiczności zapytał czy szkoła przez 100 lat istnienia 

zawsze była ośmioklasowa i uzyskał odpowiedź, że była do momentu kiedy nie pojawiły się 

gimnazja. Wyjaśnił, że dzieci zmienią tylko budynek szkoły i będą miały zapewnione 

warunki do nauki. Wyraził zdanie, że placówka w Grzywnie jest odpowiednia, działa 

prawidłowo od wielu lat, a z wypowiedzi przedstawiciela Rady Rodziców wynika, że szkoła 

w Sławkowie jest samofinasująca się. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Powiedziała, że cała szkoła w Sławkowie jest zagospodarowana i nie ma pustych sal 

i dodatkowo jest większa niż szkoła w Grzywnie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poprosił o kolejne pytanie.  

 

Przedstawicielka publiczności 

Zapytała Radnych z Grzywny ile czasu ich dzieci poświęcają na dojście do szkoły i powrót. 

Nadmieniła, że jej dziecko będzie musiało wstawać bardzo wcześnie, jechać autobusem, 

czekać na zajęcia oraz po zajęciach a gdzie czas na naukę i odpoczynek. 

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że jego dziecko wyjeżdża wraz z nim o godzinie szóstej czterdzieści, a wraca do 

domu autobusem około godziny szesnastej. Wyjaśnił, że rozważał nawet wybór szkoły 

w Sławkowie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

W związku z nawiązaną wśród publiczności dyskusją, poprosił o kontynuację zadawanych 

pytań przez osobę przy mikrofonie. 
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Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała jak będzie wyglądał plan lekcji przy takiej ilości klas i koniecznością podziału 

na grupy. Zapytała czy Rada liczy na to, że wszystkie dzieci nie pójdą do szkoły do Grzywny. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że Rada będzie się cieszyła kiedy wszystkie dzieci przejdą do Grzywny i na 

pewno zaradzi problemowi. Powiedział, że rodzice decydują do jakiej szkoły pójdzie dziecko 

i zaprasza do szkół Gminy. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała czy dzieci będą dowiezione np. do szkoły w Kończewicach. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że dowozy odbywają się w ramach obwodu wg obowiązku. Zaznaczył, że 

również do sąsiedniej Gminy będzie trzeba dzieci dowieść chyba, że zorganizuje ona dowozy.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytanie o dobro dzieci oraz oszczędności. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poinformował, że w innych miejscach w Gminie dzieci również są dowożone i całe szczęście, 

że nic złego się nie wydarzyło. Wyjaśnił, że Gmina dba o bezpieczeństwo przy dowozach. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Nawiązał do pracy, którą wykonuje i powiedział, że nigdy nie był przy wypadku w którym 

brałby udział autobus dowożący dzieci.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała pytanie kto z Radnych przyjedzie i odpowie dzieciom dlaczego likwidowana jest 

szkoła. 

 

Wśród publiczności nawiązała się dyskusja. Przedstawiciele wypowiadali się bez udzielenia 

głosu.  

 

Przewodniczący obrad 

Odniósł się do wypowiedzi Kierownik ZEAS, że to nie Gmina rozpoczęła te działania, są to 

konsekwencji reformy oświaty.  

 

Publiczność bez udzielenia głosu zadawała pytania Radnemu z Grzywny dlaczego szkoła 

w Sławkowie ma zostać zlikwidowana.  

 

Radny Mirosław Trzpil 

Odniósł się do nawiązanej dyskusji, że szkoła nie jest likwidowana całkowicie. Powiedział, 

że jego dziecko również kończyło szkołę w starym systemie i chodziło do gimnazjum 
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następnie do szkoły średniej. Wyjaśnił, że Rada chce zachować tę szkołę i nie chce zamknąć 

jej całkowicie, tylko klasy IV-VI będą uczęszczały do szkoły w Grzywnie. Odniósł się 

również do bezpieczeństwa, które zapewnia dyrekcja wraz z pracownikami.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zadała kolejne pytania odnośnie budynku szkoły oraz jego przeznaczenia w przyszłości. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odpowiedział, że planowany jest tam oddział O-3. Powiedział, że ze względów 

demograficznych zamknięta będzie również Mała Szkoła w Brąchnówku.  

 

Przedstawiciel publiczności 

Stwierdził, że przy otwarciu nowej sali gimnastycznej obecny przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, że prędzej czy później ta szkoła zostanie zamknięta. Zwrócił się do 

przewodniczącego Rady i powiedział, że trudno zwracać się na „Pan”, ponieważ na Pana nie 

wygląda. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Odpowiedział, że nigdy nie czuł się „Panem”, a to zachowanie było niestosowne. Powiedział, 

też, że wtedy przedstawiciel wypowiadający się twierdził, że do zamknięcia jeszcze 

Sławkowo. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powiedział, że nikt do tej pory nikogo nie obrażał i poprosił o zachowanie kultury 

wypowiedzi. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Poprosiła o przedstawienie subwencji na jednego ucznia na rok 2018. Zapytała również czy 

zamknięcie szkoły jest celowym działaniem, żeby dzieci przeszły do szkół spoza terenu 

Gminy oraz o dopłaty z Gminy do Małej Szkoły w Brąchnówku. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Powiedziała, że subwencja wynosi 5.400 zł standard, plus dodatek na dzieci wiejskie czyli 

razem ok. 7600 zł na dziecko. Wyjaśniła, że na każde dziecko subwencja jest taka sama. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że zaprasza do szkół w Gminie. Przedstawił liczbę dzieci w poszczególnych 

klasach w Brąchnówku oraz wynikający z tego zapis w budżecie związanym z kosztem 

kształcenia. Wyjaśnił, że placówki oświatowe mogą prowadzić różnie podmioty, nawet 

i stowarzyszenie. 
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Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała o dane związane z przyrostem naturalnym w obwodach innych szkół oraz 

o przyczynę pozostawienia nie w pełni wykorzystanych budynków w Głuchowie 

i Pluskowęsach, a zamykanie w pełni wykorzystanej szkoły w Sławkowie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Przypomniał, że na terenie Gminy są szkoły Podstawowe w Kończewicach, Zelgnie, 

Grzywnie i w Sławkowie. Natomiast w Pluskowęsach jest budynek SP w Zelgnie z której 

w każdej chwili dzieci mogą zostać przeniesione.  

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała Wójta jak mają się poczynania związane z likwidacją szkoły do deklaracji 

przedwyborczych składanych mieszkańcom Kuczwał i Kiełbasina. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że nie przypomina sobie deklaracji ani w Kuczwałach ani w Kiełbasinie. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Zapytała o opcję z najbardziej spektakularnymi oszczędnościami, a dlaczego nie zostały 

przedstawione inne opcje najbardziej niekorzystne. Poprosiła o wyjaśnienie pytania przez 

osobę z publiczności. 

 

Przedstawicielka Publiczności – Edyta Lewandowska 

Wyjaśniła, że przedstawiona kalkulacja pokazuje, że zostanie zwolnionych 5 nauczycieli 

o najwyższych stopniach, natomiast nie ma kalkulacji gdyby zostały zwolnione osoby 

z niższym stopniem. Powiedziała, że nie uwzględniono ewentualnych dodatkowych etatów 

dla nauczycieli na świetlicach oraz kosztów dowozów a są to realne koszty które będą 

musiały być poniesione. Powiedziała też, że jeżeli podstawą do likwidacji mają być 

oszczędności trudno teraz rozmawiać o podjęciu uchwały intencyjnej zanim zostaną 

przygotowane kalkulacje. 

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że przedstawiona kwota jest najniższą kwotą oszczędności, dlatego wszystkie 

inne rozwiązania dadzą wyższą kwotę. 

 

Przedstawicielka Publiczności – Edyta Lewandowska 

Powiedziała, że założono, że oszczędności będą rzekomo wysokie, ale w przypadku kiedy 

dojdzie do likwidacji dodatkowe koszty które będą musiały być poniesione zrównają się 

z oszczędnościami.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że będą to koszty poniesione jednorazowo, a w perspektywie czasu dadzą one 

oszczędności. 
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Przedstawiciel Rady Rodziców w Sławkowie 

Podziękowała za głos i powiedziała, że było to ostatnie pytanie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. 

 

Radny Henryk Fałkowski 

Powiedział, że jest w podobnej sytuacji, a może nawet gorszej bo został z większym obiektem 

dodatkowo z orlikiem i jeszcze bardziej ucierpiał na tej reformie. Odniósł się do problemu 

jakim są puste budynki po gimnazjach, które nie wiadomo czy zostaną wykorzystane. 

Nawiązał do pozostawienia klas zero trzy w Sławkowie co jest obronieniem chociaż części 

szkoły. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi, że Gimnazja zamknęła ustawa natomiast szkołę 

podstawową zamyka Rada Gminy. 

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że szkoła w Sławkowie nie jest zwykłą szkołą, każde dziecko jest traktowane  w 

niej indywidualnie, dzieci zdobywają osiągnięcia, nauczyciele angażują się w naukę 

prowadzą zajęcia dodatkowe. Angażują się również rodzice, udało się zakupić szafki dzięki 

zbiórce pieniędzy zamiast kwiatów dla nauczycieli. Powiedziała, że szkoła jest miejscem 

gdzie wszyscy się spotykają, i obawia się, ze jeżeli szkołą zostanie zamknięta nie będzie 

takiego życia wśród mieszkańców okolicznych wsi. Powiedziała, że zawsze mówi się, 

ze chodzi o dobro dzieci i ma nadzieję, że zostanie ono utrzymane. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powiedział, że szkoła nie jest zamykana tylko ogranicza się jej funkcjonowanie do klas 0-3 i 

nic nie stoi na przeszkodzie, żeby życie kulturalne nadal tam było. Powiedział, że większy 

problem jest w Pluskowęsach gdzie zostanie pusty budynek. 

 

Jerzy Wiśniewski – NZZZ Solidarność 

Zaapelował o możliwość ogłoszenia przerwy w obradach Sesji i zwołania szybkiego 

posiedzenia Klubu Radnych Pana Wójta. Wyjaśnił, że wycofanie się z projektu ten uchwały, 

będzie świadczyło o odwadze związanej ze zmienią w ostatnim momencie decyzji opierając 

się na głosie zainteresowanych losami szkoły.  

 

Radna Patrycja Dejewska 

Odniosła się do wypowiedzi Radnej Anny Balińskiej. Powiedziała, że nie chciałaby, żeby 

decyzja Rady była źle zrozumiana, ponieważ nie ujmuje żadnych zasług szkole i ufa, ze zapał 

nie zginie w chwilą podjęcia tej uchwały intencyjnej. Wyjaśniła, że zmiana budynku szkoły 

nie wpłynie na rozwój dzieci czy uczestnictwa w konkursach ponieważ to wszystko zależy od 

kadry szkoły. Powiedziała, że to od nastawienia rodziców zależy czy zmiana budynku szkoły 

obędzie się dla dzieci bez płaczu. Odniosła się z szacunkiem do poczynań społeczności na 
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rzecz szkoły i choć nie jest z obwodu szkoły w Sławkowie ani w Grzywnie jest to bardzo 

trudna decyzja. Poprosiła o nie mówienie, że Rada nie chce zapewnić bezpieczeństwa 

dzieciom, ponieważ jest to krzywdzące. Powiedziała, że pod uwagę były brane różne opcje 

i szkoła tak jak mówiono nie jest zamykana tylko nastąpi reorganizacja. 

 

Wśród publiczności nawiązała się dyskusja. 

Przewodniczący obrad przypomniał, że wypowiedzi poza mikrofonem są trudne do 

zaprotokołowania  

 

Przedstawicielka publiczności 

Zadała pytanie odnośnie uczniów klas VII i VIII, którzy będą przygotowywać się do 

egzaminów. Zapytała kto zagwarantuje, że z nowymi nauczycielami uczniowie przygotują się 

właściwie do egzaminów. 

 

Przewodniczący Rady Janusz Iwański 

Powiedział, że nikt tego nie zagwarantuje, nawet szkoła do której obecnie chodzi dziecko. 

Powiedział, że jest nauczycielem z 34 letnim stażem i zapewnić można tylko ucznia, który 

będzie laureatem konkursu. Wyjaśnił, że wszystko zależy od domu, dziecka oraz nauczyciela. 

Powiedział, że dzieci trzeba nastawiać pozytywnie, ponieważ lubią zmian. Powtórzył, że jest 

to uchwała intencyjna i placówka zostaje zachowana z oddziałami 0-3. 

 

Dyrektor Szkoły Barbara Dunajska 

Powiedziała, że jest dyrektorem szkoły w Sławkowie i przeprowadziła rozmowę z dyrektorem 

szkoły w Grzywnie. Wyjaśniła, że pytała o ilość sal, policzyła dzieci dwóch szkół, wyliczyła 

w których klasach dojdzie do podziału i zagwarantowała, że klas nie starczy. Powiedziała, że 

na pewno będzie trzeba wprowadzić dwuzmianowość i będzie potrzeba sal rano jak 

i popołudniu, żeby dzieci były na świetlicy. 

 

W publiczności nawiązała się dyskusja odnośnie przeprowadzenia wizji szkoły w Grzywnie 

oraz braku dojścia do orlika. 

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że twierdzi, że jest to obrażanie kadry, obiektu oraz ludzi którzy tam pracują 

za fachowość i włożony wkład pracy. Wyraził zdanie, że zebrana publiczność zachowuje się 

tak, jakby dzieci miały zostać przekazane na skazanie.  

 

Radny Adam Galus 

Powiedział, że reprezentuje Sołectwo, które liczy ok. 700 mieszkańców i kilkanaście lat temu 

również w tej miejscowości zlikwidowano szkołę i wie co czuje zebrana dziś na Sesji 

publiczność. Mieszkańcy wsi również protestowali, mieli swój wkład w rozbudowanie szkoły, 

ale dotknęła ich reforma i dzieci dojeżdżają do szkoły do Zelgna. Wyjaśnił, że w związku 

z wpisami na forum oraz telefonami i wiadomościami skierowanymi do Radnego to nie jest 

tak, że Radni wymyślili sobie, że zamykają szkołę w Sławkowie, po to, żeby ktoś mógł zrobić 

sobie hotel co jest zupełną nieprawdą. Powiedział, że patrząc na otrzymywaną subwencję 
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finansową, ilość szkół i uczniów oraz demografie niedługo powstanie kolejny problem 

finansowy ponieważ nie ma tylu dzieci. Nawiązał do sprawy boiska, powiedział, 

że wielokrotnie zabiegał o tą sprawę wraz z Wójtem. Powiedział, że Rząd musi się w końcu 

obudzić, sąsiednie Gminy również mają problem z oświatą. Wyjaśnił, że oszczędności 

wprowadzone są wszędzie, poprosił o zgłaszanie innych uwag na czym można zaoszczędzić. 

Nawiązano do ściągalności podatków. Zaproponował nagłośnienie uchwały intencyjnej, aby 

Rząd dał większą subwencję tak jak obiecał. Podsumował, że Gmina jest kozłem ofiarnym 

wprowadzonej ustawy o zamknięciu gimnazjów. 

 

Przedstawiciel publiczności 

Powiedział, że w momencie kiedy szkoła w Sławkowie zostanie ograniczona do klas 0-3 duża 

część uczniów pójdzie do szkół  innych okręgów niż Grzywna. 

 

Dyrektor Szkoły Barbara Dunajska 

Powiedział, że ta reforma nie jest do końca przemyślana przez Radnych. Powiedziała, 

że policzone są koszty połączenia tych dwóch szkół oraz odejścia nauczycieli, a nie są 

policzone koszty podziałów na grupy co wiąże się z większą ilością godzin oraz grupami 

świetlicowymi. Zwróciła się do Radnych z Grzywny, że pogarszają warunki swoim dzieciom 

i dodała, że jeżeli dojdzie do dwuzmianowości to ich dzieci powinny uczęszczać na drugą 

zmianę.  

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że jeżeli chodzi o podział na grupy była już mowa i w materiałach pokazane jest 

gdzie będą dwa oddziały i jaka będzie ich liczebność. Wyjaśniła, że nie zachodzi sytuacja 

kiedy będą dwa oddziały i potrzeba będzie jeszcze dzielić je na grupy.  

 

Przedstawicielka publiczności 

Zapytała czy były wyliczone oszczędności po zamknięciu szkoły w Grzywnie, czyli sytuacji 

odwrotnej niż jest teraz proponowana. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że były robione przymiarki do czterech wariantów. 

 

Kierownik ZEAS Katarzyna Podlaszewska 

Powiedziała, że warianty były różne, nawet takie które dawały milion dziewięćset złotych 

oszczędności. Wyjaśniła, że zostało wybrane Sławkowo ze względu na demografię oraz baza 

dydaktyczna nie pozwala na to, żeby dzieci jeździły z Grzywny do Sławkowa. Dodała, ze 

problem oświatowy dotyka również inne Gminy. Podała przykład swojego dziecka, które do 

VII klasy przeszło do zupełnie innej szkoły do innej miejscowości i dojeżdża. 

 

Wśród publiczności nawiązała się dyskusja. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poprosił o spokój.  
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Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Zwróciła uwagę na koszty dowozu, które wynikają z tego, ze dowozóz jest o wiele szerszy niż 

nakazuje to ustawa. Wyjaśniła, że na terenie Gminy dowożone są wszystkie dzieci, a jeżeli 

nie wszystkie to na pewno nie ma takiej sytuacji, ze limit jest przekroczony, a dzieci nie są 

dowożone. Powiedziała, że to, ze dowozy są w tak szerokim stopniu realizowane jest to duży 

ukłon ze strony Rady Gminy, ponieważ nie są one refundowane i nie ma takiego obowiązku. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że dopuszcza ostatnie pytanie i zamyka dyskusję. 

 

Przedstawicielka Rady Rodziców w Sławkowie 

Powiedziała, że chciała by sprostować wypowiedź Sekretarza Gminy, ze dzieci w zakresie 3-

4 km są dowożone. Wyjaśniła, że dzieci z Mirakowa nie wsiadają do autobusu, ponieważ 

przede wszystkim jeżdżą do szkoły rowerami. Powiedziała, że byłaby to kolejna oszczędność, 

ponieważ Gmina płaci za transport którym dzieci nie jeżdżą. Dodała, że Gmina pobiera 

pieniądze za dzieci, które nie korzystają z autobusów. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odniosła się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, gdzie powiedziała, ze dowozy nie są 

dofinansowane dlatego Gmina nie pobiera żadnych pieniędzy.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że wypowiedź sekretarz Gminy była zgoda prawem oświatowym, które określa 

komu przysługuje dowóz i nie trzeba było niczego sprostowywać. Powiedział, że zamyka 

dyskusję. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, ze za chwilę odbędzie się głosowanie nad uchwałą. Poprosił Radnych o 

zastanowienie się czy wirtualne 400 tys. przedstawione na papierze jest ważniejsze niż realne 

poczucie bezpieczeństwa dzieci. 

 

Przedstawiciel publiczności 

Powiedział, że przez 16 lat był Radnym i stara się o fundusze dla Gminy. Powiedział, że po 

pewnym czasie zostanie wytknięte radzie zamknięcie szkoły. Poprosił o zastanowienie się 

oraz o rozmowę, twierdzi, ze jest jeszcze czas, żadnej Gminy nie zamknięto ze względu na 

długi. Powiedział, ze na dzieciach się nie oszczędza. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań przewodniczący zamknął dyskusję. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie wg druku nr 1, 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 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Sławkowie. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

Janusz Iwański, Katarzyna Lewandowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dorota Kurdynowska 

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Sławkowie stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę. 

Zebrana publiczność opuściła salę obrad. 

 

Obrady zostały wznowione po przerwie. 

 

Obrady opuścił Radny Henry Fałkowski oraz Adam Galus 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej 

w Grzywnie z siedzibą w Sławkowie. (druk nr 2) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. Poinformował, że za było 12 Radnych, przeciw 2 

Radnych, a wstrzymała się od głosu 1 Radna.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły 

Podstawowej w Grzywnie z siedzibą w Sławkowie wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 7 do 

protokołu. 

Na obrady powrócił Radny Henryk Fałkowski. 
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Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Grzywnie z 

siedzibą w Sławkowie. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Katarzyna Lewandowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, 

Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dorota Kurdynowska 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Grzywnie z siedzibą 

w Sławkowie stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na 

okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (druk nr 3) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 3, który 

stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na okres do 3 lat, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz Pawlak, Franciszek 

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na okres do 3 lat, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres od 01.04.2019 r. do 

31.03.2027 r. z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno – rekreacyjno – 

sportowych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

(druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres od 01.04.2019 r. 

do 31.03.2027 r. z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno – rekreacyjno – 

sportowych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres od 01.04.2019 r. do 31.03.2027 r. z 

przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno – rekreacyjno – sportowych oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (druk nr 4) 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Franciszek Piróg, 

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób 

nieruchomości Gminy Chełmża na okres od 01.04.2019 r. do 31.03.2027 r. z przeznaczeniem 

na prowadzenie usług turystyczno – rekreacyjno – sportowych oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Na obrady powrócił radny Adam Galus 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2019 r. (druk 

nr 5) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2019 r. wg 

druku nr 5, który stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2019 r. (druk nr 5). 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz 

Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2019 r stanowi zał. nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2019 

r. (druk nr 6) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 31.01.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt w sprawie Planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża 

w 2019 r. wg druku nr 5, który stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie poprzez oddanie głosu w systemie 

elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie Planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2019 r. (druk nr 

6).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz 

Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie Planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2019 r. stanowi 

zał. nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Przedstawił sprawozdanie z okresu między Sesjami, które stanowi zał. nr 17 do protokołu.  

 

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Poinformował, że po dzisiejszej sesji odbędzie się szkolenie odnośnie zebrań wyborczych.  

 

Radna Żaneta Talarek 

Zgłosiła dziurę na drodze powiatowej przy Windaku, po prawej stronie kiedy jedzie się od 

Chełmży. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że dziury są też na odcinku drogi od szkoły w stronę posesji Radnego. 
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Ad. 10. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady VI Sesji 

Rady Gminy o godz. 16.48. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie VI Sesji Rady Gminy stanowi 

zał. nr 18 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Chełmża 

  

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Przygotowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


