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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XXI/19 

z XXI Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 
 

Obrady XXI Sesji rozpoczęto 17 grudnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:57 

tego samego dnia w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża. 

 

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 Henryk Fałkowski. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXI 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 Kazimierz Bobera, Skarbnik Gminy Martę 

Rygielską, Radcę Prawnego Andrzeja Wróblewskiego, Radnych, gości oraz pracowników 

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 14 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 Patrycji 

Dejewskiej. 
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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 XXI Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

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

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki wniósł o rozpatrzenie dodatkowego tematu w punkcie 6 

dotyczącego zmiany budżetowej na 2019 rok. 

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

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą. 

 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 17 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r. wg druku nr 1, który 

stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2020 r. (druk nr 1).  
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Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/131/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r., która stanowi 

zał. nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2020 r. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 17 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

na 2020 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, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/132/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 r., która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Chełmża na lata 2020-2033. 

 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033; 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że jest to dokument w którym znalazły się większe oczekiwania i propozycje dla 

mieszkańców. Zaznaczył, że WPF zawsze jest trudnym dokumentem, ponieważ nie zawsze 

można wszystko przewidzieć. Powiedział, że siłę finansową czyli dochody, wydatki, oraz 

możliwości kredytowe dość szczegółowo analizowała Regionalna Izba Obrachunkowa 

podczas 2,5 miesięcznej kontroli i istnieją możliwości wieloletniego finansowania. Dodał, że 

jeżeli drastycznie nie wzrosną wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących 

możliwości będą takie jak w przedłożonym dokumencie. 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska 

Powiedziała, że zakres WPF obejmuje planowanie lat 2020-2033, co nie jest proste.  

Wyjaśniła, że trudno ustalić przez tak długi okres czasu dochody, ale posługuje się 

wskaźnikami do wyliczenia dochodów i wydatków ogłaszane przez Ministerstwo Finansów i 

takim sposobem dokonuje się wyliczeń. Powiedziała, że w roku 2020 po wniesionych 

autopoprawkach w WPF dochody wynoszą 45.613.000,00 zł, dochody bieżące 40.974.136,35 

zł. Zaznaczyła bardzo ważną zasadę dotyczącą obowiązku pokrywania wydatków bieżących 

dochodami bieżącymi. Jeżeli nie będzie tej różnicy między dochodami, a wydatkami Rada 

Gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu. Wyjaśniła, że zależność tą sprawdza system 

BESTIA, który przelicza i mówi czy Gmina spełniła wskaźniki. Dodała, że w przypadku 

Gminy wskaźniki są spełnione. Powiedziała, że dokument również zawiera przedsięwzięcia i 

odniosła się do wypowiedzi Wójt Gminy, ze trudno zawrzeć wszystkie oczekiwania mierząc 

możliwości finansowe Gminy. Dodatkowo WPF zawiera załącznik nr 4 opracowany przez 

Skarbnika i tam zawarte są zadania, lata oraz źródła finansowania. 

 

Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

b) przedstawienie uchwały Nr 15/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 03.12.2019 r. w sprawie wydania opinii o 

projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033; 

 

Uchwałę Nr 15/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dn. 03.12.2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2020-2033, która stanowi zał. nr 7 do protokołu odczytała Skarbnik 

Gminy Marta Rygielska.  

 

c) przedstawienie opinii z posiedzenia Komisji Rady z dn. 26.11.2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033; 

 

Opinię z posiedzenia Komisji Rady z dn. 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033 odczytał Przewodniczący Rady 

Gminy Janusz Iwański. Opinia stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
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d) przedstawienie zmian w projekcie WPF Gminy Chełmża na lata 2020-2033 

wynikających z autopoprawek Wójta; 

 

Autopoprawki, które zostały przedstawione na posiedzeniu wspólnym Komisji 

poprzedzającym Sesję przedstawiła Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Wyjaśniła, że dotyczą 

one dwóch przedsięwzięć. Wykaz autopoprawek stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

e) dyskusja; 

 

Przewodniczący obrad przypomniał, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji Radni 

jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane autopoprawki do projektu WPF Gminy Chełmża 

na lata 2019-2033. Następnie otworzył dyskusję. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Wyjaśnił, że sprawa w powiecie będzie przegłosowana w dniu jutrzejszym i ma nadzieję, 

że nie będzie żadnego problemu w powierzeniu Gminie Chełmża tego zadania. Powiedział, że 

Gmina zajmie się w przyszłym roku tym zadaniem po przegłosowaniu oraz upoważnieniu 

Gminy jako lidera zadania przy drodze powiatowej. 

 

f) głosowanie nad zmianami w projekcie WPF Gminy Chełmża na lata 2020-2033 

wynikających z autopoprawek Wójta; 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawka nr 1. 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Chełmża na lata 2020-2033. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 2.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Chełmża na lata 2020-2033. 

 

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033 wg druku z naniesionymi autopoprawkami, 

który stanowi zał. nr 10 do protokołu. Projekt uchwały złożony w terminie do 15 listopada 

2019 r., przed autopoprawkami  stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Chełmża na lata 2020-2033..  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXI/133/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033, która stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. 

 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z 

uzasadnieniem; 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że przedkłada kolejny budżet i niestety w porównaniu do roku poprzedniego 

zawiera o 3 mln mniej inwestycji. Powiedział, że myśli, że nie jest to dobry sygnał, ale 

powstała taka potrzeba przesunięcia pieniędzy na bieżące wydatki. Dodał, że trzeba 

świadomie tłumaczyć to mieszkańcom, że Ci którzy czekali na swoje inwestycje – drogi, 

chodniki czy dokończenia ścieżek będą musieli dłużej poczekać. Dodał, że cieszy się z tego, 

że jeszcze udało się utrzymać tempo inwestycyjne, dzięki posiadanym do wykorzystania 
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środkom unijnym na które podpisane są umowy. Wyjaśnił, że zawarcie tych inwestycji w 

budżecie nie jest gwarancją ich wykonania, bo dopiero przetargi pokażą tendencję cenową na 

rynku. Nawiązał do zagrożeń związanych z realizacją budżetu. Powiedział, że dążono do 

ograniczenia wydatków bieżących, aby zachować płynność finansową i jeżeli w ciągu roku 

pojawią się środki dodatkowe będą uzupełniane wydatki bieżące. Wspomniał o zagrożeniach 

niezależnych od Gminy tj. wzrost cen energii elektrycznej, paliwa, czy płacy minimalnej. 

Wyjaśnił, że wzrost płacy minimalnej w samym dziale oświaty spowodował wzrost kosztów o 

300 tys. zł, a jeżeli wzrost nie zatrzyma się, będzie trzeba podjąć jakieś kroki, ponieważ, nie 

można przerzucać pieniędzy z innych miejsc i źródeł w jeden dział związany z oświatą. 

Dodał, że zachwiałoby to innymi działaniami wykonywanymi przez Gminę i będzie trzeba 

wypracować nowe pomysły. Powiedział, ze do dziś nie wiadomo jak subwencja oświatowa 

się ułoży. Podsumował, że jest trochę inwestycji do realizacji, a żaden budżet nie był na tyle 

dobry, żeby dać każdemu satysfakcję, że jego zadanie będzie wykonane.  

 

 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 

na 2020 r.: 

 

1) uchwała Nr 15/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy 

z dn. 03.12.2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 

rok Gminy Chełmża, 

 

Uchwałę Nr 15/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dn. 03.12.2019 r w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 

2020 rok Gminy Chełmża, która stanowi zał. nr 13 do protokołu odczytała Skarbnik Gminy 

Marta Rygielska.  

 

2) uchwała Nr 13/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dn. 

03.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2020 rok; 

 

Uchwałę Nr 13/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dn. 03.12.2019 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2020 rok, która 

stanowi zał. nr 14 do protokołu odczytała Skarbnik Gminy Marta Rygielska.  

 

 

c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady z dn. 26.11.2019 r. oraz ostatecznej 

opinii Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu i Porządku 

Publicznego do projektu uchwały budżetowej z dn. 26.11.2019 r.; 

 

Opinię z posiedzenia Komisji Rady z dn. 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Chełmża na 2020 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański. Opinia stanowi 

zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ostateczną opinię Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu i 

Porządku Publicznego do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. z dn. 26.11.2019 r. 

odczytała Radna Katarzyna Lewandowska. Opinia stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
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d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady; 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, ze zgadza się z opinią Komisji Finansów, która zawiera wiele trafnych uwag. 

Dodał, że Komisja zwraca uwagę na zagrożenia, które praktycznie pokrywają się z tymi 

wymienionym w jego wcześniejszej wypowiedzi, co oznacza, ze myślenie jest zbieżne. 

Podziękował wszystkim pozostałym Komisją, za to, że mimo niedosytu nie wniosły uwag do 

zaproponowanego projektu. 

 

e) przedstawienie zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z autopoprawek 

Wójta; 

 

Autopoprawki, które zostały przedstawione na posiedzeniu wspólnym Komisji 

poprzedzającym Sesję przedstawiła Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Wykaz autopoprawek 

stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

f) dyskusja; 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

g) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej; 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki nr 1 . 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Gminy Chełmża na 

2020 r. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki nr 2.  

 

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, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Gminy Chełmża na 

2020 r. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki nr 3.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 3 do projektu budżetu Gminy Chełmża na 

2020 r. 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki nr 4.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 4 do projektu budżetu Gminy Chełmża na 

2020 r. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki nr 5.  

 

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, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 5 do projektu budżetu Gminy Chełmża na 

2020 r. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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

2020 r. wg druku z naniesionymi autopoprawkami, który stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

Projekt uchwały złożony w terminie do 15 listopada 2019 r., przed autopoprawkami  stanowi 

zał. nr 18 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXI/134/19 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chełmża na 2020 r., która stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki 

Podziękował za głosowanie nad najważniejszym dokumentem Gminy Chełmża czyli 

budżetem. Dodał, że uchwalenie budżetu jeszcze w grudniu jest dobrą informacją dla 

pracowników, ponieważ mają więcej czasu na pochylenie się nad dokumentem oraz 

przygotowaniem do realizacji. Powiedział, że myśli o przetargach, na których ogłoszenie 

zawsze poszukuje się najlepszego okresu, aby wybrać dobrych i tanich wykonawców. 

Zaznaczył, że ma nadzieję, że przetargi będą szły lepiej niż w ubiegłym roku kiedy niektóre 

trzeba było powtarzać praktycznie do skutku, aby wybrać wykonawcę. Dodał, że liczy na 

większy spokój na rynku i przyjęte przez Gminę wartości niektórych zadań będą wykonane. 

Następnie wspomniał, że jest to drugi budżet w kadencji tej Rady. Wyjaśnił, że w roku 2018 

układając budżet wiedział, ze jest to jeden z gorszych budżetów z dużym deficytem. Na 

deficyt złożyły się trzy czynniki – realizacja dużego  programu drogowego, wiele umów 
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unijnych podpisanych oraz sprawa oświaty. Wszystkie te czynniki spowodowały, ze poziom 

zadłużenia poszedł mocno w górę w budżecie 2019. Powiedział, że cieszy się, że było 

przyzwolenia na tzw. „mocne hamowanie” i wyjęcie niektórych zadań z budżetu tj. np. 

termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Podsumował, że budżet na 2020 r. może jest 

mniej odważny, ale liczy że koniec roku 2019 r. będzie dobry dla Gminy i pomoże realizować 

budżet, który został przed chwilą uchwalony. Powiedział, ze przypomniał tą krótką historię, 

żeby pamiętać skąd biorą się liczby i dlaczego były podejmowane niektóre trudne decyzje. 

Jeszcze raz podziękował za uchwalenie budżetu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 3) 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Omówił nową zmianę wprowadzona w dniu dzisiejszym w związku z pismem, które 

wpłynęło. Wyjaśnił, że Gmina otrzymała środki z rezerwy w wysokości 31.766 zł. 

Powiedział, ze nie są to duże środki, ale trzeba je przyjąć do budżetu po stronie dochodów. 

Zaproponował, żeby po stronie wydatków przyjąć te środki do dróg. Uzasadnił swoją 

propozycję pogodą, która powoduje zniszczenia dróg nie asfaltowych przy takiej wilgotności. 

Wyjaśnił, ze jest okazja pozyskania materiału z cukrowni, która proponuje żużel za darmo, 

ale trzeba pokryć koszty transportu. Również Dyrekcja Dróg Krajowych zaproponowała 

frezowinę, która również trzeba przywieźć. Dodał, że zaprzyjaźnione firmy drogowe kruszą 

pozyskane materiały betonowe. Wyjaśnił, ze nie przekażą pokruszonego materiały 

betonowego grubego, ale zaproponowali odbiór odsiewek betonowych, co dla gminy jest 

bardzo korzystne. Przypomniał, ze Gmina miesza odsiewki ze swoim materiałem i często 

uzupełnia tym pobocza. Dodał, że na placu składowym w Kończewicach powstał duży 

bałagan, ponieważ był przyjmowany gruz oraz cegły. Wyjaśnił, ze w tej chwili materiał jest 

kruszony, trzeba przygotować plac do dalszego przyjmowania. Dodał, że na pewno przydadzą 

się te pieniądze na te tematy. Powiedział, że z pewnością przy takiej pogodzie, będą 

prowadzone drobne remonty na drogach szczególnie tych nieutwardzonych. Poprosił więc 

o przyjęcie środków do dochodów oraz ulokowanie ich w wydatkach w drogach.  

Skarbnik Gminy Marta Rygielska 

Dodała, że są to pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej, które przyznaje Ministerstwo 

Finansów oraz wyjaśniła zasadę przyznawania tych środków.  

Przewodniczący obrad przypomniał o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 17 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Zapytał czy ta subwencja może być wydana na co się chce. Powiedział, że pytanie związane 

jest z wypowiedzią Radnego na spotkaniu w Grzywnie, który powiedział, że subwencja 

wyrównawcza jest składnikiem subwencji oświatowej. Poprosił o wyjaśnienie czy subwencja 

wyrównawcza jest subwencją oświatową. 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska 

Wyjaśniła, że każda subwencja jest szczegółowo opisana i prosi o zajrzenie do objaśnień przy 

projekcie budżetu. Powiedziała, że Gmina otrzymuje subwencję oświatową wyszczególnioną 

oraz subwencję ogólną dla Gminy. Wyjaśniała, że Gmina i tak dokłada do oświaty, czy 



12 

 

byłaby to subwencja czy dochody z podatków. Powiedziała, że błędne jest rozumowanie, że 

jest to subwencja na oświatę.  

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że Gmina nie musi dokładać swoich pieniędzy na oświatę, ani subwencji 

wyrównawczej, która może wspomagać Gminę w wielu inwestycjach oraz innych 

dziedzinach. Wyjaśnił, że oświata jest źle ustawiona i z tego wynikają dokładki, a Gmina nie 

potrafi jak na razie poradzić sobie z tym problemem. 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że w Grzywnie padło słowo, że subwencja ogólna wynosiła 13 mln, a nie 

subwencja oświatowa. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że subwencja oświatowa wynosiła 8 mln 100 tys.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że tak, ale była mowa o ogólnej.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że Radny dodał, że to jest wszystko i z tego wynika, że Gmina do oświaty 

dokłada tylko milion. Powiedział, że nie tylko on to słyszał i próbował sprostować, która jest 

oświatowa ale się nie dało.  

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

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

wg druku nr 3 z naniesioną zmianą, który stanowi zał. nr 20 do protokołu. Druk uchwały 

przed wprowadzoną zmianą na posiedzeniu stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 3) wraz z 

poprawką wniesioną na posiedzeniu Sesji w dniu 17 12 2019 r..  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Henryk Fałkowski 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/135/19 zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 

2019 r., która stanowi zał. nr 22 do protokołu. 
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Ad. 7. 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 23 do protokołu. 

Dodał, że trwa walka o odzyskanie pieniędzy z projektów które Gmina realizowała i jest ich 

sporo. Nawiązał do wypowiedzi kontrolera Regionalnej Izby Obrachunkowej, który 

powiedział, że dawno nie widział Gminy która realizowałaby tyle projektów unijnych oraz 

wiążących się z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

Przewodniczący obrad poinformował o zaproszeniach na spotkanie opłatkowe 

m.in. w Starostwie oraz Urzędzie Marszałkowskim. Przypomniał również, że w dniu 

jutrzejszym o godzinie 18.00 w Pluskowęsach odbędzie się Koncert Wigilijny.  

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Trzpil odczytał życzenia przesłane do Rady 

Gminy Chełmża. 

 

Radny Franciszek Piróg 

Zaprosił na opłatek strażacki w dniu 4 stycznia 202 r. o godz. 16.00. Powiedział, że o 16.00 

rozpoczyna się msza w kościele w Dźwierznie, następnie uroczystości odbędą się w Szkole 

w Zelgnie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne dla wszystkich zebranych oraz mieszkańców 

Gminy Chełmża.  

Następnie dodał, ze Radni zostali zapoznani ze skargą, która wpłynęła pod koniec 

października do Wójta Gminy Jacka Czarneckiego. Wyjaśnił, ze skarga dotyczy Pani Sołtys 

oraz wymieniona jest w niej również Radna. Poinformował, że sprawą dalej zajmie się 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie zapytał Radnej, która jest wymieniona w 

skardze, a jednocześnie jest członkiem tej Komisji, czy będzie uczestniczyła w pracach 

Komisji. Poprosił, żeby Komisja zajęła się tą sprawą w miesiącu stycznia oraz wypracowała 

jakiś wniosek. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Ad. 9. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXI Sesji 

Rady Gminy o godz. 16.57. 

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

zał. nr 24 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Patrycja Dejewska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

  


