
Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr VII/19 

z VII Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto 26 lutego 2019 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 16:45 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 VII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne: 

 

 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie: Wójta Gminy Jacka 

Czarneckiego, Z-cę Wójta Gminy Kazimierza Bobera, Sekretarz Gminy Ewę Pudo, Skarbnik 

Gminy Martę Rygielską, 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności gości stanowi 

zał. nr 1a do protokołu. 

 

 

 

 

 



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 VII Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-13) oraz poinformował, że punkt nr 3 zostaje zdjęty z 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

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

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenie porządku obrad 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

e) przyjęcie protokołów z: 

 

1) IV Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 28.12.2018 r. 

Przewodniczący obrad poinformował o braku uwag do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 
IV Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 28.12.2018 r..  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 



Ad. 2. Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży za 2018 rok. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii poprzez 

oddanie głosu w systemie elektronicznym z jednoczesnym podniesieniem ręki. 

 

Głosowano w sprawie: 
Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chełmży za 2018 rok. (druk nr 1).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży za 2018 rok 

stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

 

3. Opinia w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie” za 2018 r. (druk nr 2) (punkt zdjęto z porządku obrad) 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w miejscowości Dźwierzno. (druk nr 3) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 



Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Dźwierzno wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w miejscowości Dźwierzno. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w miejscowości Dźwierzno stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w rejonie miejscowości Dźwierzno. (druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Dźwierzno wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 

miejscowości Dźwierzno. (druk nr 4).  

 

Wyniki głosowania 

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



Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 

miejscowości Dźwierzno stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dźwierznie – Park 

Inwestycyjny. (druk nr 5) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dźwierznie 

– Park Inwestycyjny wg druku nr 5, który stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dźwierznie – Park 

Inwestycyjny. (druk nr 5).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Dźwierznie – Park Inwestycyjny stanowi zał. nr 9 

do protokołu. 

 

 



Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 6) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 6).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 7) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 

2019 r.  wg druku nr 7, który stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 7).  

 

Wyniki głosowania 

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

 



Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2019 r. stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa. (druk nr 8) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa 

wg druku nr 8, który stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa. (druk nr 8).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 9) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 26.02.2019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 



 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 9, 

który stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 9).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Mirosław Trzpil 

 

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie 

Chełmża za 2018 r. 

 

Przewodniczący obrad przywitał Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży insp. mgr 

Mariusza Sobieckiego i poprosił o przedstawienie stanu bezpieczeństwa w Gminie Chełmża 

w roku 2018 r. 

 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmży insp. mgr Mariusz Sobiecki 

Powiedział, że na podstawie ustawy o Policji obowiązkiem jest przedstawienie informacji 

o stanie bezpieczeństwa za rok 2018. Podziękował za pomoc udzieloną przy zakupie nowego 

samochodu oraz alkomatu, który jest zamontowany w Komisariacie. Nawiązał do 

zabezpieczenia imprezy masowej, którą były dożynki gminne. Pochwalił organizatorów za 

właściwe zabezpieczenie ilości sił zgodnie z ustawą oraz mieszkańców za zdyscyplinowanie 

i zaznaczył, że nie było to łatwe przedsięwzięcie. Następnie przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisariatu Policji w Chełmży, które stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

Dodał, że widzi problem z brakiem służ na wodach o co będzie wnioskował. Podziękował za 

bezpośredni kontakt i zachęcił do zadawania pytań. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie.  

 

Radny Henryk Fałkowski 

Podziękował, za utrzymanie porządku na dożynkach w Sołectwie Pluskowęsy – Zalesie. 

Odniósł się do bardzo dobrej współpracy z ochroną oraz wykonanie w 100 % zadań Policji. 

Powiedział, że będzie temu impreza była bezpieczna i nikomu nie stała się krzywda. 

 



Radna Patrycja Dejewska 

Potwierdziła, że patroli jest dużo z czego część mieszkańców się cieszy, ponieważ czują się 

bezpieczniej. Pochwaliła współpracę z dzielnicowym z terenu za co podziękowała.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Podziękował za rok 2018 w którym było sporo zdarzeń i powiedział, że cieszy się, że Gmina 

nieco odstaje od innych samorządów gdzie zdarzeń było więcej. Wyraził niepokój w związku 

z rosnącą liczbą niebieskich kart oraz narkotykami na terenie Gminy. Poprosił o przybliżenie 

tematu narkotyków - gdzie występuje taki problem, ponieważ nie słyszał o  problemie w 

szkołach. Zapytał również czy prezentacja będzie dostępna do analizy. Poprosił o pomoc 

w sprowadzeniu wodnego patrolu policji na sezon oraz dwóch policjantów do Zalesia.  

Komendant Komisariatu Policji w Chełmży insp. mgr Mariusz Sobiecki 

Odpowiedział, ze prezentacja została dostarczona wcześniej. Odnośnie narkotyków 

nie dostrzega problemu w szkołach, dotyczyło to głównie osób dorosłych w trakcie 

podejmowanych interwencji przez policjantów. Powiedział, że niebieskie karty nie 

są zakładane tylko podczas interwencji domowych ale także przez osoby, które przychodzą do 

Komisariatu gdzie przyjmowane jest zawiadomienie o przestępstwie znęcania. Powiedział 

równie, że popiera przydzielenie służb wodnych, ponieważ ilość osób przybywająca 

na terenie akwenu wodnego generuje niebezpieczne zachowania. 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. Przewodniczący obrad 

podziękował za przedstawienie sprawozdania. 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmży insp. mgr Mariusz Sobiecki podziękował 

i powiedział, że przekaże podziękowania podwładnym. 

Ad. 12. 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 19 do protokołu.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał jak wygląda wykonanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji SP w Sławkowie.  

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poinformował, że według ustalonych adresów wszyscy rodzice zostali powiadomieni, nie 

musieli odebrać listu w związku z czym obowiązek został spełniony. Wyjaśnił, że zostało 

skierowane pismo do Kuratorium w celu przekazania opinii w sprawie likwidacji.  

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

 

 



Ad. 13. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że ma do odczytania sporo pism, które wpłynęły do 

Wójta oraz Rady Gminy oraz udzielone odpowiedzi. Wyjaśnił, że część pism zostało 

odczytanych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a teraz ma zamiar kontynuować 

zapoznanie radnych z pismami.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania zadawane na Sesji w dniu 

31.01.2019 r. Zapytał również czy wiadomo coś o boisku w Sławkowie – jak wygląda 

sprawa. 

Radna Anna Balińska 

Odczytała pismo i poprosiła, żeby było ono dołączone do protokołu. Wyjaśniła, że sprawa 

dotyczy posiedzenia Klubu Radnych z dnia 25 lutego 2019 r. Odczytane pismo stanowi 

zał. nr 20 do protokołu.  

Radny Adam Galus 

Poinformował, że młodzież z gminy Chełmża osiągnęła duży sukces w Toruniu 

na Ogólnopolskim konkursie wiedzy o bł. ks. Wincencie Frelichowskim. Wyjaśnił, że 

harcerze z Gminy Chełmża, a dokładnie dziesiąta drużyna Jupiter ze Skąpego zdobyła 

1 miejsce w kategorii drużyn harcerskich, a w konkursie indywidualnym zdobyli 3 pierwsze 

miejsca. Powiedział, że gratuluje sukcesu. 

Przewodniczący obrad powiedział, że Rada przyłącza się do gratulacji oraz dodał, że harcerze 

byli na sesji przed Bożym Narodzeniem ze światełkiem. 

Radny Dariusz Pawlak 

Poprosił o utwardzenie drogi prowadzącej z Kuczwał od szkoły w kierunku Zęgwirtu. 

Powiedział, że w czasie roztopów droga jest w niektórych miejscach nieprzejezdna. Poprosił 

o doprowadzenie do stanu w którym będą mogły przejechać samochody osobowe oraz  o 

naprawienie drogi w Sławkowie na odcinku od dawnego Sołtysa w kierunku granicy 

Kuczwał.  Zgłosił, że na drodze w Sławkowie na odcinku od szkoły w kierunku Mirakowa są 

dziury. Zgłosił również uszkodzenie wjazdu – droga w Kuczwałach przy tzw. białej drodze od 

POMU w stronę Mirakowa. 

 

Radna Dorota Kurdynowska 

Poprosiła o naprawę drogi powiatowej w kierunku Głuchowa. Wyjaśniła, że droga została 

podzielona na dwa kawałki wykonywane przed dwóch wykonawców. Powiedziała, że jakość 

wykonania bardzo od siebie odbiega – w odcinku wykonanym przez firmę p. Wilczyńskiego 

nie dzieje się nic, a na odcinku wykonanym przez drugiego wykonawcę jest wiele dziur. 

Poprosiła o interwencję w tej sprawie.  Wyraziła zdanie, żeby przy wyborze wykonawcy 

zwracać uwagę na solidność wykonania. Podziękowała p. Wilczyńskiemu za wykonanie dróg 

na terenie Gminy, które jej zdaniem są wykonane dobrze. 

Przewodniczący obrad odczytał kolejne pisma, które wpłynęły do Rady Gminy od: Rady 

Sołeckiej w Pluskowęsach, odpowiedzi na zadane pytania przez przedstawicielkę rady 

rodziców SP Sławkowo na sesji w dniu 31 stycznia 2019 r., pismo uczennicy klasy 7b SP 

Sławkowo wraz z odpowiedzią. Zaproponował przesłanie pism wraz z odpowiedziami 

Radnym na maila.  



Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odniosła się do wypowiedzi radnego Dariusza Pawlaka odnośnie nieotrzymania odpowiedzi 

na zadane pytania w trakcie sesji w dniu 31 stycznia 2019 r. Poprosiła o doprecyzowania na 

które pytania Radny nie otrzymał odpowiedzi, ponieważ na ostatniej sesji wnosił wniosek 

o debatę, która była przeprowadzona. Wyraziła zdanie, że Radny otrzymywał odpowiedzi na 

bieżąco na sesji. Powiedziała, że pierwsze pytania dotyczyły tego czy przedstawione 

wyliczenia są prawdziwe i na sesji wyjaśniono, że wyliczenia są prawdziwe. Przytoczyła 

kolejne pytania na które udzielono odpowiedzi na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że jest to prawda, że dostał na część pytań od razu odpowiedź, ale nie na 

wszystkie i poprosił o odpowiedź na piśmie. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Poprosiła o przyjęcie jednego systemu odpowiedzi - debata lub pisemnie, ponieważ w tej 

sytuacji powielana jest praca.  

 

Ad. 14. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady VII Sesji 

Rady Gminy o godz. 16.45. 

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

zał. nr 20 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 21 do protokołu. 
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