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Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr XII/19 

z XII Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28 maja 2019 o godz. 14:06, a zakończono o godz. 18:30 tego samego 

dnia w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 

 

Nieobecni Radni: Adam Galus, Tomasz Szczepański. 

 

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

 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad Janusy Iwański 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, 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia Jarosława Pikusa, Sołtys wsi 

Mirakowo Izabelę Kruszyńską, 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 w 

momencie sprawdzania obecności uczestniczy 13 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 XII Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-16). 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

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

 

e) przyjęcie protokołu z: 

1) VIII Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 26.03.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad powiedział, ze Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 26.03.2019 r..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

2) IX Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 23.04.2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 23.04.2019 r..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 
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Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2018 r. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawy. 

Kierownik SPOZ Jarosław Pikus 

Przedstawił projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem finansowym SPOZ Zelgnie za 2018 r. 

Powiedział, że Ośrodek funkcjonuje w 3 obszarach: podstawowa opieka zdrowotna, 

stomatologia oraz gabinet rehabilitacji. Głównym dochodem jest kontrakt podpisany z NFZ, 

który na podstawową opiekę zdrowotną jest bezterminowy, natomiast na stomatologię oraz 

rehabilitację na 5 lat. Odniósł się do sytuacji kadrowej, która jest stabilna. Przedstawił 

dochody i koszty oraz poinformował, że Ośrodek zamknął rok nadwyżką. Powiedział, 

ze w roku 2018 udało się kupić nowy samochód, który służy do wizyt domowych oraz 

z pomocą środków z UE zakupiono UZG, EKG oraz spirometr. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poinformował, ze 14 maja br. odbyła się ostatnia Rada Społeczna w dotychczasowym 

składzie. Wyjaśnił, ze rada wybierana jest na 4 lata i w tym roku kończy się jej kadencja. 

Podziękował członkom obecnej Rady i powiedział, ze zostanie zaproponowany nowy skład.  

Poinformował, że podjęto uchwały o podziale zysku oraz planie finansowym na rok 2019. 

Przypomniał, że Ośrodek obchodził 20-lecie. 

Radny Mirosław Trzpil 

Zapytał jak wygląda ogólna liczba pacjentów, czy wzrasta. 

Kierownik SPOZ Jarosław Pikus 

Powiedziała, ze odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej następuję stały powolny wzrost. 

Wyjaśnił, ze nie chce przekroczyć pewnej granicy, obecnie to ok. 3300-3400 pacjentów 

z tendencją wzrostową. Powiedział, ze bardzo duże zapotrzebowanie występuje na 

rehabilitację.  

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2018 r. wg druku 

nr 1, który stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2018 r. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2018 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawy. 

Kierownik SPOZ Jarosław Pikus 

Przedstawił projekt uchwały oraz omówił sytuację ekonomiczno-finansową. Powiedział, ze 

sytuacja wydaje się stabilna, kontrakty są podpisane, a zapłaty są terminowe. Powiedział, ze 

największym problemem może być kadra, ponieważ kilka osób jest w okresie wieku 

emerytalnego.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie wg druku nr 2, który stanowi 

zał. nr 5 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Zelgnie stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi 

Mirakowo. (druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

we wsi Mirakowo wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Mirakowo. (druk nr 

3).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Mirakowo stanowi zał. nr 8 

do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża 

na lata 2019-2033. (druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Chełmża na lata 2019-2033 wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2019-2033. (druk nr 4).  
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Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019-2033 

stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno”. (druk nr 5) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu 

Toruńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno” wg druku nr 5, 

który stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno”. (druk nr 5) 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno” stanowi zał. nr 12 do protokołu. 



7 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na 

długości 5,514”. (druk nr 6) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi 

Toruńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na 

długości 5,514” wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na 

długości 5,514”. (druk nr 6).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C 

Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514” stanowi 

zał. nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych. (druk nr 7) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych wg druku nr 7 z dn. 28.05.19 r., który stanowi 

zał. nr 15 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. (druk nr 7).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowego 

wniosku. (druk nr 8) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 28.05.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Odczytała treść wniosku, który wpłynął do Rady Gminy Chełmża. Poinformowała, 

że wniosek analizowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycjii. Następnie przedstawiła wynik 

pracy Komisji. Odniosła się do odpowiednich przepisów regulujących tryb przyjmowania 

wniosków, które stanowią, ze skargi i wnioski niezwierające imienia i nazwiska bądź nazwy 

i adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Powiedziała, ze na tej podstawie 

Komisja przygotowała taki projekt uchwały, ale mimo pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia wczytała się w jego treść. Wyjaśniła, ze w uzasadnieniu uchwały Komisja 

zawarła swoje stanowisko w tej sprawie. Następnie omówiła stanowisko komisji wobec 

postawionych zarzutów. 

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański 

Potwierdził, ze jest jednym z inicjatorów założenia stowarzyszenia, a nawet głównym 

inicjatorem. Wyjaśnił, ze stowarzyszenie założono 17 kwietnia 2000 toku, a następnie po 

wpisaniu do rejestru sądowego oraz uzyskaniu zgody Rady Gminy i Zarządu otrzymano 

pozwolenie na prowadzenie szkoły z klasami 1-3 oraz prowadzono naprzemiennie ze szkołą 

w Grzywnie oddziały przedszkolne. Potwierdził, ze jest prezesem stowarzyszenia, które nie 

prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie pomieszczenia są w użyczeniu, a w przeszłości 

również pomoce pozostałe po szkole gminnej, której w obecnej chwili już się zużyły. 
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Przypomniał, że działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą. Powiedział, ze 

gdyby była jakaś sprzeczność prawna, już dawno zrezygnował by z którejś z funkcji. Odniósł 

się do interpretacji Sądów w tej sprawie i przytoczył jeden z wyroków. Powiedział, ze smuci 

fakt, ze w Polsce nadal rozpatrywane są anonimy i zajmują się tym organy państwowe 

nadzoru prawnego. Działania organów, szczególnie państwowych, które zajmują się 

rozpatrywaniem takich pism bez dogłębnego sprawdzenia podcina chęć do działania 

społecznikom. Stwierdził, ze nie będzie w tym kraju dobrze z organizacjami pozarządowymi 

jeżeli w ten sposób będzie się podstępowało. Jeszcze raz podkreślił, ze nie złamał żadnego 

prawa.  

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowego wniosku wg druku nr 8 z dn. 28.05.19 r., który stanowi zał. nr 17 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Przewodniczącego 

Rady Gminy Chełmża. (druk nr 8).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowego wniosku stanowi zał. nr 18 

do protokołu.  

 

 

Ad. 10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawy. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Wyjaśniła, że w tym roku po raz pierwszy będzie prezentowany raport o stanie Gminy 

Chełmża za rok 2018, a wynika on ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym. 

Poinformowała, że ustawa mówi o tym, że Rada Gminy może podjąć uchwałę określającą co 

raport powinien zawierać, a oprócz tego jeden z artykułów ustawy mówi o minimalnym 

zakresie zawartym w raporcie. Przytoczyła treść ustawy, które mówi, ze raport obejmuje 

podsumowanie pracy Wójta w roku poprzednim w szczególności w zakresie realizacji 

polityk, programów i strategii w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy i budżetu 

obywatelskiego. Wyjaśniła, że w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski, natomiast jest 

fundusz sołecki i m.in. do tego zagadnienia będzie odnosił się raport. Poinformowała, że po 

przekazaniu raportu na ręce Przewodniczącego przez Wójta, zostanie on przekazany 
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wszystkim radnym i będzie stanowił przedmiot obrad w trakcie sesji w czerwcu na której 

udzielane jest absolutorium. Dodała, że będzie przeprowadzona nad raportem debata, która 

jest obowiązkowym punktem tej sesji w której oprócz radnych mogą wziąć udział 

mieszkańcy. Następnie przedstawiła zagadnienia, które zawiera raport. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że zmierzamy do sesji 18 czerwca na której ma być udzielone absolutorium. 

Wyjaśnił, że do tej pory najważniejszym dokumentem podsumowującym rok była analiza 

budżetu, wniosek Komisji rewizyjnej oraz opinia RIO, a teraz doszedł kolejny dokument, 

którym jest raport o stanie Gminy. Poinformował, że wiele firm składa propozycje 

przygotowania takiego dokumentu za wysokie pieniądze, a w gminie Chełmża zapadła 

decyzja o samodzielnym przygotowaniu. Powiedział, że główny ciężar przygotowania wzięła 

na siebie Sekretarz Gminy Ewa Pudo i podziękował jej za to. Następnie przekazał raport 

o stanie mienia Gminy Chełmża za 2018 rok Przewodniczącemu Rady Gminy.  

 

 

Ad. 11. 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 nad sprawozdaniem. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał czy przyszła odpowiedź w sprawie Szkoły w Sławkowie.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Wójt zapytał skąd Radny wie o piśmie. Powiedział, że odpowiedź nie przyszła i jeżeli nie 

przyjdzie to źle wróży temu zadaniu. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał w którą stronę źle wróży.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Odpowiedział, że źle ponieważ nie zdąży zrobić przetargu. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że pytał o szkołę, a Wójt chyba mówi o boisku. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że mówi o boisku. Wyjaśnił, ze Gmina szuka oszczędności więc zwrócił się o 

zgodę i wysłał pismo. Dodał, że w sprawie szkoły też nie ma odpowiedzi. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że rozumie, że z boiska Gmina próbuje się wycofać. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Odpowiedział, ze na razie temat nie wrócił na radę, więc tylko tyle może przekazać.  
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W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że 27 czerwca 2019 r. planowane jest spotkanie Wójta 

z Sołtysami. Poprosił o deklarację kto z radnych chciałby uczestniczyć w takim spotkaniu. 

Powiedział też, że 3 czerwca planowane jest spotkanie Wójta z Radami Sołeckimi 

w Grzywnie. Dodał, że 7 czerwca w Grzywnie odbędzie się jubileusz Polskich Kwiatów. 

Następnie poinformował, że sesja absolutoryjna planowana jest na 18 czerwca.  

 

Radny Franciszek Piróg 

Zaprosił wszystkich na obchody Dnia Strażala – Floriana 1 czerwca 2019 r. do Zajączkowa.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że na stronie Gminy jest informacja, że w gminie odbyły się wybory dyrektorów 

szkół. Dodał, że konkurs na dyrektora w Sławkowie jeszcze się nie odbył i wprowadza to 

niektórych w błąd. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że myśli, że Radny jest w stanie odpowiedzieć rodzicom dlaczego konkurs się nie 

odbył. Wyjaśnił, że sytuacja szkoły jest zawieszona decyzjami z Warszawy, więc nie może 

odbyć się konkurs. Dodał, że przekazanie kompetencji od września to nie problem, więc jest 

jeszcze na to czas nawet jeśli sytuacji nie wyjaśni się czytelnie w Warszawie.  

 

W związku z brakiem dalszych wniosków dyskusja została zamknięta. 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę w posiedzeniu. 

O godzinie 16.07 wznowiono obrady Sesji.  

 

Obrady opuścił Radny Grzegorz Garwoliński 16
07 

 

Ad. 13. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący obrad wznowił obrady II części uroczystej sesji, poświęconej Dniu 

Samorządu Terytorialnego. Powiedział, że 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne 

wybory demokratyczne do rad gmin. Powitał przybyłych gości: Zasłużonych dla Gminy 

Chełmża: Ks. Kan Zbigniewa Koślickiego i Marię Kucharzewską, Henryka Śmiałka – 

Przewodniczącego Rady Gminy w latach 2002-2006 oraz 2006-2007, rodziców 

wyróżnionych koszykarek Dorotę i Grzegorza Szulc oraz Katarzynę i Tomasza Śmiałek. 

Następnie przywitał emerytowanych pracowników gminy: Ryszardę Berchulską oraz Danutę 

Kapel. Lista zaproszonych gości stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Następnie poprosił o minutę ciszy w związku ze śmiercią byłego Sołtysa oraz Zasłużonego 

dla Gminy Chełmża Czesława Ligaja.  
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Przewodniczący obrad wymienił Radnych poszczególnych kadencji oraz Zasłużonych dla 

Gminy Chełmża. Następnie odczytał przemówienie związane z narodzeniem samorządu.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że samorząd ma 29 lat także trudno omówić każdy rok, ale myśli, że warto 

sięgnąć do początku, a na sali są osoby które te początek pamiętają. Wyjaśnił, że w tym roku 

Święto Samorządowe jest skromne, za rok mija 30 lat więc może będzie huczniej, chociaż 

coraz mnij jest samorządowców, którzy rozpoczynali. Życzył zdrowia wszystkim tym, którzy 

pamiętają tamte czasy. Powiedział, że zostało ustanowione święto samorządu, a wczoraj był 

normalny dzień pracy. Nawiązał do obchodów tego święta, powiedział, ze nie są tak 

powszechne jak np. u górników czy nauczycieli. Dodał, że życzenia przesłał Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej i odczytał ich fragment. Poinformował, że wczoraj delegacja 

radnych była u Prezydenta. Powiedział, że życzenia również przysłał Związek Gmin 

Wiejskich, a trzecią osobą która złożyła życzenia była Sekretarz Gminy Ewa Pudo. 

 

Przewodniczący obrad dodał, że wczoraj był na Sesji Sejmiku i Przewodniczący oraz 

Marszałek składali życzenia wszystkim samorządowcom.  

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że w przyszłym roku gminy samorządowe będą miały 30 lat, a w tym roku 20 lat 

będą obchodziły powiaty oraz województwa, więc są trochę młodsze od gmin. Poinformował, 

że Marszałek przesłał stanowisko w którym mowa jest o tym, że trudno stworzyć 

województwo z 3 województw. Powiedział, że kiedy była 20 rocznica poproszono dr. Piotra 

Bireckiego o napisanie książki Gmina Chełmża – szpice z dziejów. Wyjaśnił, że było bardzo 

mało materiałów z okresu po II Wojnie Światowej, a już pisanie o początku samorządu był 

bardzo trudnym momentem, ponieważ Komitet Obywatelski nie robił list obecności i nie było 

żadnych śladów. Dodał, że trzeba było pisać na podstawie opowiadań ludzi. Następnie 

przytaczał fragmenty książki. Mówił skąd wzięła się Gmina Chełmża, o reformach, 

podziałach administracyjnych, przyłączeniu do miasta Chełmży, a następnie odłączenie 

i stworzenie gminy wiejskiej. Opowiadał o tworzeniu samorządu, wyborze pierwszej rady 

oraz powołaniu komisji inwentaryzacyjnej, która musiała podzielić mienie pomiędzy miastem 

a gminą. Dodał, że dzięki tej komisji budynek urzędu znalazł się w posiadaniu gminy, 

a dopiero później została uregulowana własność budynku. Mówił o pierwszych posiedzeniach 

rady, powołaniu sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz prawnika urzędu. Nawiązał do 

pierwszego budżetu, który był jeszcze miejsko-wiejski i skromy dla gminy. Wytłumaczył, że 

wyodrębniono środki dla gminy, ale tych pieniędzy było bardzo mało, dopiero trzecią 

i czwartą ratę podatku zaczęto gromadzić do budżetu gminy. Powiedział, że władza 

samorządowa zmagała się z kryzysem gospodarczym związanym z niedoborem budżetowym, 

strajkiem plantatorów buraka cukrowego, wstrzymaniem budowy świetlicy w Pluskowęsach, 

wykazywanymi stratami POM Mała Grzywna, upadkiem SKRu w Zelgnie oraz kółek 

rolniczych. Dodał, że powstał samorząd ,a wokół zaczęło się sypać. Powiedział, ze spokojniej 

zrobiło się po kolejnych wyborach, podejmowano trudne decyzje m.in. przejęcie budynku po 

SKR czy  budowa wspólnego cmentarz komunalnego z miastem. Wyjaśnił, że w roku 1997 

zmieniła się władza w gminie – wówczas został Wójtem gminy Chełmża, a Przewodniczącym 

rady Pan Janusz Iwański. Powiedział, ze rozpoczęły się wtedy budowy szkół w Grzywnie 

i Sławkowie, ośrodek w Zelgnie, powstała Kurenda, uchwalono herb i flagę, Następnie 

odniósł się do rady po wyborach w roku 1998, która bardzo patrzyła w przyszłość. Wyjaśnił, 

że dwa lata wcześniej została przejęta oświata i powstał trudny temat. Właśnie ta rada podjęła 

decyzję o likwidacji szkoły w Kuczwałach, Pluskowęsach, Nawrze, Skąpem, Głuchowie, 

Brąchnówku, 2 gimnazja w Grzywnie i Zelgnie, a zostały powołane 2 nowe w Pluskowęsach 
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i Głuchowie, a te decyzje rzutowały na kolejne 15 lat rozwoju. Powiedział, że później 

przyszedł bum inwestycyjny, były środki oraz doszły pieniądze unijne dzięki czemu udało się 

dużo zrobić. Przypomniał ile trudu wiele osób włożyło, żeby ta gmina mogła powstać, istnieć 

i się rozwijać. Podziękował wszystkim, którzy są i odeszli za wielski wysiłek włożony przez 

te 29 lat. Powiedział, że mimo wielu trudnych chwil przez te lata zawsze potrafiono znaleźć 

drogę, by rozwój nie był na zbyt długo hamowany. Nawiązał do zaproszenia na teren gminy 

Wójtów z całej Polski, kiedy odbywał się konwent. Powiedział, ze jeździli po Gminie 

i dopiero wtedy zauważa się ile jest drobnych elementów, których już się nie zauważa. Życzył 

nowej radzie przeczytania książki o której mówił. Powiedział, ze czeka wiele trudnych 

i ważnych decyzji, które zostaną na lata. Podziękował też za przyjęcia zaproszeń i przybycie 

gościom. 

 

Przewodniczący obrad oddał głos gościom. 

 

Henryk Śmiałek – były przewodniczący Rady Gminy 

Podziękował za zaproszenie. Powiedział, że powołanie samorządu w kraju to długi temat. 

Mówił o powstaniu samorządu na terenie Gminy. Mówił o wprowadzeniu ustawy, która za 

przekazanie gospodarstwa dawała emeryturę. Powiedział, że było to wywłaszczanie. 

Następnie poruszył sprawę płacenia na podatku na rozwój rolnictwa, który nie wracał do 

gminy. Dodał, że Gmina i wieś była biedna, nie było środków finansowych na drogi, 

kanalizację czy szkoły, a rolnicy płacili podatki z których były utrzymywane PGR i inne 

instytucje. Powiedział, że dopiero po stanie wojennym 20% tych środków wróciło do gmin 

i zebrania wiejskie decydowały co z nimi zrobić. Wyjaśnił, że wtedy poprawiły się sprawy 

dotyczące napraw świetlic wiejskich, dróg, czy wykonywania wodociągów. Powiedział, że 

dzięki temu, ze było tylu ludzi odważnych dziś mamy demokrację. Dodał, że w miejscu 

nielegalnych spotkań postawiono tablicę poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu, który był 

więziony i później zmarł. Poprosił o zrobienie na Kopcu kamienia lub tablicy dla wszystkich, 

którzy w tym trudnym okresie dla Polski się udzielili oraz dla rolników z całej gminy.  

 

Ks. Kan. Zbigniew Koślicki – Zasłużony dla Gminy Chełmża 

Powiedział, że pamięta czasy powojenne i opowiadania dziadków o urzędach gminy. 

Mówiono, że rolnik idący do urzędu zdejmował czapkę i czekał, aż urzędnik zapyta i nie 

odważył się powiedzieć słowa bez pytania. Stwierdził, że było to poniżenie, a rolnik był 

zawsze nie tylko żywicielem ale i obrońcą kraju i narodowości. Wyjaśnił, że wstąpił do 

Komitetu i działał w nim, a jedną z jego zasług było przejęcie mleczarni w Zelgnie. 

Powiedział, że rolnicy musieli swoją postawą zasłużyć na szacunek. Poprosił o zwrócenie 

uwagi na emerytów rolników. Wymienił, że w mieście seniorzy mają wolne przejazdy i inne 

przywileje, a na wsi nie ma takich udogodnień. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że są organizowane spotkania seniorów, jest pomoc lekowa z GOPSu, ale 

wiadomo, że to jest zawsze niedostateczna pomoc. Dodał, że niestety system emerytalno-

rentowy, jest taki, że tych którzy pracują całe życie kiedy przychodzi czas odpoczynku 

niestety dotyka bieda i liczenie na rodzinę. 

 

Ryszarda Berchulska – emerytowany pracownik 

Powiedziała, ze jest bardzo dumna z bycia emerytką tej Gminy. 
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 Ad. 14. Wręczenie gratulacji. 

Poinformował, że na sesji goszczą rodzice Magdaleny Szulc, która jest zawodniczką 

Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki Arka Gdynia, gdzie gra na pozycji silna skrzydłowa. 

Magdalena wraz z drużyną zdobyła Mistrzostwo Polski Juniorek U-18 w maju tego roku. 

Została powołana na zgrupowanie szkoleniowe przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 

U18. Dodał, że właśnie z tej okazji na sesji goszczą jej rodzice Dorota i Grzegorz. 

Następnie przedstawił drugą wyróżnioną osobę, którą jest Ewelina Śmiałek zawodniczka 

AZS-PWSZ Gorzów Wielkopolski, gdzie gra na pozycji silna skrzydłowa/środkowa.  

Powiedział, że wraz z drużyną zdobyła IV miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek U-18 i 

również została powołana na zgrupowanie szkoleniowe przed zbliżającymi się Mistrzostwami 

Europy U18. Powiedział, że w imieniu Eweliny na Sesji obecni są dziś jej rodzice Katarzyna 

i Tomasz. 

Następnie Przewodniczący wraz z Wójtem wręczyli gratulacje wraz z upominkami na ręce 

rodziców wyróżnionych koszykarek.  

Na zakończenie wprowadzono tradycyjny tort z okazji kolejnej rocznicy Samorządu.  

 

 

Ad. 15. Debata samorządowa. 

 

Goście zabierali głos w punkcie 13. 

 

 

Ad. 16. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XII Sesji 

Rady Gminy o godz. 18.30. 

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

zał. nr 21 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


