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Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr XIII/19 

z XIII Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęły się 18 czerwca 2019 o godz. 14:00, 

a zakończyły o godz. 16:03 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 

 

Nieobecny Radny: Tomasz Szczepański. 

 

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

 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad Janusz 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, 

Radnych, Radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzynę Lubańską, 

obsługę biura Rady Martę Rosińską i Pawła Rutkowskiego oraz publiczność.  

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. 
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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 XIII Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-14). 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

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

 

Radni pozytywnie jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad (pkt 1-14). 

 

Następnie przewodniczący obrad oddał głos Radnej Sejmiku Województwa Katarzynie 

Lubańskiej. 

 

Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Podziękowała za zaproszenie na sesję. Powiedziała, że jest Przewodniczącą Komisji Pracy, 

Pomocy Społecznej i Polityki, a oprócz tego Wiceprzewodniczącą Komisji Polityki 

Regionalnej oraz Infrastruktury, więc wiążące tematy chodników oraz dróg leżą w zakresie 

prac tej Komisji.  Zadeklarowała chęć współpracy o ile będą sprawy czy tematy w których 

mogłaby pomóc i spróbować rozwiązać na szczeblu wojewódzkim. Poinformowała, 

że pozostawi wizytówki z telefonem oraz mailem u Wójta Gminy, aby nie zakłócać porządku 

sesji. Dodała, że jeśli są jakieś pytania to chętnie je wysłucha. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Powtórzył wniosek zgłoszony na Komisjach RG dotyczący poprawy bezpieczeństwa przejścia 

dla pieszych przy SP Grzywna (na drodze wojewódzkiej z Grzywny do Chełmży). Poprosił 

o ustawienie dodatkowych barierek, znaków lub też bezpieczne przejście. Dodał, ze wiąże się 

to z audytem oraz oceną przez Samorząd Województwa czy jest to zasadne. Powiedział, ze od 

lat trwają starania zarówno Gminy jak i Miasta Chełmży o nakładkę na odcinku drogi 

wojewódzkiej Chełmża-Grzywna. Wyjaśnił, że na tym odcinku został wykonany sprysk 

w którym np. po większych ulewach powstają wyrwy. Powiedział, że mieszkańcy wskazują 

ten odcinek ok. 3 km drogi do naprawy.  

 

Radna Dorota Kurdynowska 

Zapytała o drogę wojewódzką 551 czy w tym roku będzie remontowana. 

 

Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Radna odpowiedziała, ze nie może powiedzieć, ze na pewno nie, ale nie liczyłaby na to. 

Wyjaśniła, że w tej chwili występują większe problemy z drogami, które są już w trakcie 

remontu m.in. droga Nr 548, 265 i 559. Powiedziała, ze Marszałek zadeklarował złożenie 

raportu do końca czerwca z wykonania tych dróg. Powiedziała, ze trwają prace 

inwetaryzacyjne związane z drogą 548 na którą została rozwiązana umowa z wykonawcą. 

Powiedziała, że droga nr 551 jest drogą o której się mówi na Komisji, ale nie zostanie 
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rozpoczęta kolejna inwestycja kiedy pozostają inne rozpoczęte. Powiedziała, że postara się 

regularnie przedkładać informacje dotyczące dróg.  

 

Radny Adam Galus 

Odniósł się do drogi wojewódzkiej Wąbrzeźno-Stolno, gdzie firma Trakcja zeszła z budowy i 

wielu podwykonawców z naszych regionów m.in. z Gminy Chełmża ma do odzyskania 

pieniądze. Zapytał czy jest jakaś możliwość pomocy tym firmom, ponieważ są to małe firmy, 

które nawet nie wiedzą gdzie zgłosić się o pomoc, żeby odzyskać pieniądze.  

 

Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Poprosiła radnego o kontakt po sesji. Wyjaśniła, że jest to trudny temat, który dotyczy wielu 

firm. Powiedziała, że obecnie województwo przejmuje drogę i w tym momencie toczy się 

spór, który najprawdopodobniej zakończy się w sądzie. Umowa została wypowiedziana 

firmie Trakcja, nastąpi inwentaryzacja tej drogi i dopiero wtedy będą podejmowane działania.  

Powiedziała, że trudno jest się wypowiedzieć co do roszczeń związanych z firmami. 

Poinformowała, że nie są uregulowane wszystkie płatności dla Trakcji, ale tylko dlatego, że 

nie zostały przekazane odpowiednie dokumenty na podstawie których, można by wypłacić 

jakiekolwiek zobowiązania finansowe.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poruszył temat pałacu w Nawrze. Powiedział, ze kiedyś Marszałek dość mocno deklarował 

i był zainteresowany przejęciem tego obiektu od rodziny. Dodał, że temat gdzieś się przewija, 

a na dobra sprawę wiedza w Gminie jest znikoma. Poprosił o zorientowanie się w jakim 

kierunku zmierza deklaracja Marszałka, ponieważ pałac popada w ruinę. 

Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Powiedziała, ze na dziś temat nie jest jej znany, ale postara się zorientować i dać odpowiedź 

w najbliższym czasie.  

Przewodniczący obrad podziękował Radnej Katarzynie Lubańskiej za przybycie i przeszedł 

do realizacji porządku.  

 

Ad. 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmża za 2018 r. 

 

Przewodniczący obrad przypomniał, że sprawa była już omawiana przez Sekretarz Gminy 

Ewę Pudo i poprosił o krótkie przedstawienie.  

 

a) przedstawienie raportu; 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo powiedziała, że od tego roku jest obowiązek wynikający z 

Ustawy o samorządzie gminnym wprowadzenia raportu o Stanie Gminy. Następnie 

powiedziała, czego dotyczy raport oraz przedstawiła skład raportu. Wyjaśniła, że przy okazji 

tworzenia raportu dokonano oceny aktualności wszystkich programów. Następnie wymieniała 

jakie są to programy oraz wyjaśniła, że ustalono, ze nie ma aktualnego programu opieki nad 

zabytkami oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Dodał, że brak tych dokumentów nie oznacza braku realizacji zadań z tych 

zakresów. Następnie przedstawiła czego dotyczą kolejne części raportu. Raport o stanie 

Gminy Chełmża za 2018 r. stanowi zał. nr 3 do protokołu.  
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b) debata; 

 

Brak debaty. 

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. 

(druk nr 1) 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Chełmża wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. (druk nr 

1).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża stanowi zał. nr 5 

do protokołu.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r.: 

 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r.; 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że budżet realizowany w ubiegłym roku zakwalifikowałby po pierwszej trójki 

realizowanych przez niego budżetów. Zaznaczył, że skala inwestycji i rozwiązywanych 

problemów w ubiegłym roku była spora, podobnie jak trud włożony w wykonanie założonych 

planów. Dodał, ze ma satysfakcje i myśli, że mieszkańcy zauważyli włożony trud we 

wszystkie inwestycje, a priorytetem były drogi. Podziękował za włożony wysiłek w realizację 

i dodał, że wile osób musiało się napracować, żeby udało zrealizować się budżet roku 2018.  

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska 

Dodała, że sprawozdania były przedstawiane na posiedzeniu komisji szczegółowo i jeśli są 

jakieś pytania to na nie odpowie. 
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b) odczytanie uchwały Nr 15/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie wyrażenia opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 

rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy; 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska odczytała uchwałę Nr 15/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, która stanowi zał. nr 6 do 

protokołu.  

 

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 rok; 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Piróg przedstawił stanowisko Komisji 

rewizyjnej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 rok, 

które stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

 

d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. – dyskusja nad sprawozdaniami; 

 

Brak dyskusji. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. 

(druk nr 2) 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża 

za 2018 r.  wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. (druk nr 2).  

 

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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. stanowi zał. nr 9 do 

protokołu. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r.: 

 

a) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża; 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Chełmża. 

Przedstawiła główne składniki aktywów trwałych za rok 2018 ich wartość na początku oraz 

końcu roku 2018 oraz powiedziała o zwiększeniu i zmniejszeniu mienia.  

 

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 7 maja 

2019 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy 

Chełmża za 2018 r.; 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Piróg przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 7 maja 2019 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r., który zawarty jest w zał. nr 7 do 

protokołu. 

 

c) odczytanie uchwały Nr 18/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2018 r.; 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska odczytała uchwałę Nr 18/Kr/2019 Składu Orzekającego 

Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża 

za 2018 r., która stanowi zał. nr 10 do protokołu.  

 

d) dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy z dnia 7 maja 2019 r.; 

 

Sekretarz obrad Radna Dorota Kurdynowska odczytała opinię Komisji Rady Gminy z dnia 

7 maja 2019 r., która stanowi zał. nr 11 do protokołu.  

 

Brak dyskusji. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. (druk nr 3) 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r.  wg druku nr 3, który stanowi 

zał. nr 12 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania 

budżetu Gminy Chełmża za 2018 r. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu 

Gminy Chełmża za 2018 r. stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium oraz wraz 

z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wręczył kwiaty. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki  

Podziękował za udzielenie absolutorium. Nadmienił, że nie był to łatwy rok, tak jak każdy rok 

wyborczy. Nawiązał do planowanego deficytu oraz przypomniał, ze roczne zadłużenie 

z tytułu oświaty wyniosło 4 mln 200 tys. Powiedział, ze sytuacja nie jest dobra i odniósł się 

do przyszłości tłumacząc, ze w skali pięciu lat jest to już 25 milionów. Dodał, że jeszcze tak 

źle nie było, brak subwencji się pogłębia i może spowodować wstrzymanie inwestycji. 

Powiedział, że budżet zaczyna się coraz gorzej składać i nie wie jaka przyszłość czeka Gminę 

i nie sądzi, żeby zostały wprowadzone jakieś rewolucje w subwencji oświatowej. Dodał, że 

wiele samorządów jest w takiej sytuacji i jakoś będzie trzeba sobie z tym poradzić. Jeszcze 

raz podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował również Sekretarzowi Gminy Ewie 

Pudo za przygotowanie raportu o stanie Gminy.  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

(druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 
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NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych stanowi zał. nr 15 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. 18.06.019 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 z dn. 

17.06.19 r. , który stanowi zał. nr 16 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: 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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem na 

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

1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno stanowi zał. nr 17 do protokołu.  

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo”. (druk 

nr 6) 
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Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 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 

ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna - 

Sławkowo” wg druku nr 6 z dn. 17.06.19 r. , który stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

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

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo”. (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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo” stanowi zał. nr 19 do protokołu.  

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo”. (druk nr 7) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 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. „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo” wg druku nr 7 

z dn. 17.06.19, który stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
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Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo”. (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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo” stanowi zał. nr 21 do protokołu.  

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża 

na lata 2019 – 2033. (druk nr 8) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 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 8, który stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2019 – 2033. (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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 
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Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019 – 2033 

stanowi zał. nr 23 do protokołu.  

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 9) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 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 9, który stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (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, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

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

stanowi zał. nr 25 do protokołu.  

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny czy prowadzona przez radnego działalność 

stanowi przesłankę do wygaśnięcia mandatu. (druk nr 10) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 18.06.019 r. Dodał, że sprawa dotyczy Przewodniczącego 

Rady, który od 19 lat prowadzi szkołę gminną po likwidacji przez stowarzyszenie. Wyjaśnił, 

że została złożona skarga do Komisarza Wyborczego, twierdząca że szkoła prowadzona jest 

na majątku Gminy oraz stowarzyszenie otrzymuje dotację. Potwierdził, ze wszystko jest 

prawdą, a rada Gminy postanowiła odrzucić anonim. Następnie w przed dzień Sesji zostało 

przysłane pismo od Wojewody nakazujące odpowiedni tryb rozpatrzenia oraz wygaszenie 

mandatu radnego. Powiedział, że w dniu dzisiejszym nie będzie głosował, ponieważ sprawa 

dotyczy jego osoby. Dodał, ze stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, 

a jedynie działalność oświatową, która ze względu na niski stan dzieci będzie zamknięta. 

Powiedział, że mimo, że uważa że wszystko było zgodne z prawem jeśli chodzi 

o prowadzenie stowarzyszenia to w obecnych czasach wszystko jest możliwe. Dodał, że 

uważa, że jest to niesprawiedliwe, niesłuszne i nie ma żadnej sprzeczności.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie oceny czy prowadzona przez radnego 

działalność stanowi przesłankę do wygaśnięcia mandatu wg druku nr 10, który stanowi 

zał. nr 26 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny czy prowadzona przez radnego działalność stanowi 

przesłankę do wygaśnięcia mandatu. (druk nr 10).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Rafał Grupa, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz Pawlak, Franciszek 

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

BRAK GŁOSU (1) 

Janusz Iwański 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

 

Uchwała w sprawie oceny czy prowadzona przez radnego działalność stanowi przesłankę do 

wygaśnięcia mandatu stanowi zał. nr 27 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. 

 

 

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 28 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 13. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

Przewodniczący obrad pogratulował odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi Skarbnik 

Gminy Marcie Rygielskiej. 
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Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Dodał, że Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej w Poznaniu zauważył Panią Skarbnik i 

ma ona zorganizować ogólnokrajowe forum Skarbników z tematów w których dobrze się 

rozeznaje.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał czy przyszła odpowiedź w sprawie Szkoły w Sławkowie z Ministerstwa. Zapytał też 

o boisko w Sławkowie i Skąpym na który miał być ogłoszony przetarg w pierwszej połowie 

roku. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Odpowiedział, że odpowiedź nie przyszła. Dodał, ze nieoficjalnie zna odpowiedź, ale nie 

będzie jej upubliczniał. Odniósł się do pytania o przetarg. Powiedział, ze pierwsza połowa 

roku jeszcze się nie skończyła i planuje się ogłoszenie przetargu na boisko w Skąpem i 

remont podłogi sali gimnastycznej w Grzywnie. Wyjaśnił, ze reszta zależy od tego jak wyjdą 

przetargi, ale w razie czego będzie z czego dołożyć.  

 

Radny Adam Galus 

Poprosił o naprawę przystanku koło kółka rolniczego w Skąpem– uszkodzony dach. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o interwencję w sprawie mieszkańca Browiny. Powiedział, że 

mieszkańcy martwią się szczególnie o warunki sanitarno-higieniczne. 

 

 

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

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XIII Sesji 

Rady Gminy o godz. 16.03. 

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

zał. nr 29 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska  

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


