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Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr XVII/19 

z XVII Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 24 września 2019 r. 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 24 września 2019 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 15:55 tego samego dnia w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. 

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: Henryk Fałkowski, Tomasz Szczepański. 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XVII 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, Skarbnik Gminy Martę Rygielską, Radcę Prawnego 

Andrzeja Wróblewskiego, Radnych oraz obsługę biura rady 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.  

 

c) wybór sekretarza obrad, 

 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę Radnej Doroty 

Kurdynowskiej. 
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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 XVII Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-8). 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

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

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa w Zalesiu 

z przeznaczeniem pod drogę. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 24.09.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu 

Państwa w Zalesiu z przeznaczeniem pod drogę wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa w Zalesiu 

z przeznaczeniem pod drogę. (druk nr 1).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Henryk Fałkowski, Tomasz Szczepański 

 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XVII/111/19 w sprawie przejęcia nieruchomości 

Skarbu Państwa w Zalesiu z przeznaczeniem pod drogę, która stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża 

na lata 2019 – 2033. (druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 24.09.2019 r.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Chełmża na lata 2019 – 2033 wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019 

– 2033. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta 

Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Henryk Fałkowski, Tomasz Szczepański 

 

Radni większością głosów podjęli uchwałę nr XVII/112/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy Chełmża na lata 2019 – 2033, która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dn. 24.09.2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

Radny Dariusz Pawlak 

Odczytał część interpelacji, która złożył do Urzędu Gminy w sprawie budowy boiska 

w Sławkowie.   

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r.  

wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 5 do protokołu 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta 

Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Henryk Fałkowski, Tomasz Szczepański 

 

Radni większością głosów podjęli uchwałę nr XVII/113/19 zmieniającą budżet Gminy 

Chełmża na 2019 r., która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 5. Przedstawienie opinii o informacji półrocznej z wykonania Budżetu Gminy 

Chełmża za okres 01.01 – 30.06.2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża za okres 01.01. -30.06.2019 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że informacja półroczna z wykonania Budżetu Gminy 

Chełmża za okres 01.01 – 30.06.2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za okres 01.01. -30.06.2019 r. została przedstawiona 

na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 września 2019 r. przez p. Skarbnik Martę 

Rygielską. Radni wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie w stosunku 10 radnych „za” oraz 2 

radnych „wstrzymało się”. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją półroczną z wykonania 

Budżetu Gminy Chełmża za okres 01.01 – 30.06.2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za okres 01.01. -30.06.2019 r. i wyraziła opinię 

pozytywną. 

Uwag nie wniesiono. 

 

Informacji półroczna z wykonania Budżetu Gminy Chełmża za okres 01.01 – 30.06.2019 r. 

stanowi zał. nr 9 do protokołu, a informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża za okres 01.01. -30.06.2019 r. stanowi zał. nr 10 do protokołu.  

 

 

Ad. 6. 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 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

 

Radna Anna Balińska 

Odniosła się do sprawozdania w którym mowa była o boisku w Skąpem oraz realizacji 

parkietu w Grzywnie. Powiedziała, że wszyscy już wiedzą, że nie doszło do realizacji boiska 
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w Sławkowie o czym była dyskusja na komisjach. Dodała, że nie otrzymała odpowiedzi 

z jakiego powodu Gmina zrezygnowała z tej inwestycji. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że zapadła decyzja o niewykonaniu tej inwestycji i jest to czytelna odpowiedź. 

Dodał, że cieszy się z uratowania części pieniędzy z Ministerstwa Sportu, ponieważ sam 

jeździł do Warszawy i o nie zabiegał. Wyjaśnił, że wszystkie inwestycje były w jednym 

wniosku i gdyby Ministerstwo się nie zgodziło nie byłoby jeszcze dwóch inwestycji. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, ze z tego co wie nie udało się zrealizować inwestycji tylko i wyłącznie na 

wniosek Wójta, ponieważ podpisał pismo z rezygnacją. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, ze reprezentuje Gminę i podpisuje pisma, wnioski oraz pisze wnioski o pieniądze 

na inwestycje. Wyjaśnił, że również ten wniosek napisał, co nie zostało wspomniane. Jako 

osoba reprezentująca Gminę podpisuje i składa wiele pism, więc poprosił, żeby nie dziwić się, 

że i ten wniosek podpisał, bo jest to jego obowiązek.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że w tej sytuacji trzeba powiedzieć, że Wójt pisał wnioski ale i zabiegał 

o zrobienie tylko dwóch inwestycji. Dodał, że o rezygnację ze Sławkowa wystąpił tylko 

i wyłącznie Wójt z tego co mu wiadomo z nikim tego nie konsultując. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, ze dzisiaj Radni podjęli decyzję zmieniającą budżet i już go nie wiąże wykonanie 

tej inwestycji w tym budżecie. 

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, ze jest jej bardzo przykro z tego powodu, ponieważ mieszkańcy zabiegali 

o boisko. Dodała, że nie tylko mieszkańcy Sołectwa Sławkowo, ale i innych Sołectw 

występowali z wnioskami o boisko od roku 2013 i jest im bardzo przykro, że nie udało się 

tego zrealizować. 

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Dodał, ze na komisjach była rozmowa o zasadności tego wniosku. Powiedział, ze zostało 

wyjaśnione, że poszukiwane są oszczędności.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Dodał,  że transmitowane są tylko obrady Sesji. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański  

Powtórzył wniosek z Komisji wspólnych. Powiedział, że w związku z dużymi zaległościami 

z opłatami za śmieci, podatki itp. radni proponują zatrudnienie osoby, która skutecznie 
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zajęłaby się odzyskiwaniem zaległości, które wróciłyby do budżetu. Powiedział, że osoby, 

które notorycznie nie płacą może wywiązałby się z obowiązku. Dodał, że wynagradzanie tej 

osoby mogłoby być uzależnione od efektów odzyskiwania zaległości. 

 

Radna Anna Balińska  

Zgłosiła pytanie z zebrania w Kiełbasinie – czy będzie montowana lampa na Parceli. 

 

Radny Dariusz Pawlak  

Poprosił o wykonanie zadania z funduszu sołeckiego na rok 2019 – położenie kamienia przy 

Poniatówce w Sławkowie. 

 

Radny Adam Galus  

Poprosił o dokończenie pod względem dokumentacyjnym nadania nazwy ul. Biela w Skąpem. 

Powiedział, że nadal nie wyświetla się np. w nawigacji.  

Poprosił o złożenie pisma do telekomunikacji  w sprawie słupa, który przechylił się w stronę 

boiska w Skąpem. 

 

Radna Patrycja Dejewska  

Poprosiła o włączanie lamp w Sołectwie Januszewo-Dźwierzno o godz. 4.30 – obecnie 

włączają się o godz. 5.30. 

 

Radna Dorota Kurdynowska  

Poprosiła o wykoszenie poboczy w kierunku Nawra – Izabelin.  

 

Radna Katarzyna Lewandowska  

Poprosiła o naprawę wyrwy na zjeździe z drogi krajowej 91 na drogę powiatową nr 2013C 

w stronę Windaka. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XVII Sesji 

Rady Gminy o godz. 15.55. 

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

zał. nr 12 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska  

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


