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Rada Gminy Chełmża 
 

Protokół nr XXIV/20 

z XXIV Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 25 lutego 2020 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 16:08 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 radny: Adam Galus. 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXIV 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 Kazimierza Bobera, Sekretarz Gminy Ewę 

Pudo, Skarbnik Gminy Martę Rygielską, Radcę Prawnego Andrzeja Wróblewskiego, 

Radnych,  pracowników biura rady Martę Rosińską i Pawła Rutkowskiego oraz zaproszonego 

gościa - Włodzimierza Romanowskiego - Radnego Powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej. 

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.  Lista obecności gości stanowi zał. nr 1a do protokołu. 

 

c) wybór sekretarza obrad, 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę Radnej Doroty 

Kurdynowskiej. 

Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 
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Pozostali Radni nie zgłosili innych kandydatur oraz sprzeciwu do powyższej propozycji 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

d) przedstawienie porządku obrad, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek XXIV Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-12).  

 

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 XXII Sesji RG z dnia 09 stycznia 2020 r.. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, ze wniesiono uwag do treści protokołu. Następnie 

otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Głosowano w sprawie: 
XXII Sesji RG z dnia 09 stycznia 2020 r. 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXII Sesji RG z dnia 09 stycznia 2020 r.. 

 

 

Ad. 2. Informacja na temat działalności Izby Rolniczej – spotkanie z delegatami. 

Przewodniczący obrad przywitał Radnego powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej Pana Włodzimierza Romanowskiego i poprosił o przedstawienie sprawy. 

Włodzimierz Romanowski - Radny Powiatowy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 

Powiedział, że jest delegatem Izby Rolnej drugą kadencję. Dodał, że większość członków 

pracuje w komisjach suszowych powoływanych przez Wojewodę. Wyjaśnił, że opiniuje 

również kupno oraz sprzedaż ziemi, a o opinie zwraca się np. KOWR. Rada zajmuje się 

również tematem ASF, oraz dopłat, których część rolników nie otrzymało. Powiedział, że 

Izba reprezentuje poszkodowanych rolników przez Firmę ZIARNO w prokuraturze. Wyjaśnił, 

że Izba zajmowała się również tematem rolników posiadających ponad 75 ha, którzy musieli 

złożyć deklaracje o odpadach do końca roku do Urzędu Marszałkowskiego. 

Następnie poinformował, że ostatnie spotkanie Izby odbyło się w Zelgnie w dniu 3 lutego, na 

które zaproszony był Marszałek Zbigniew Sosnowski. Podziękował Wójtowi Gminy oraz 

Radnej Stanisławie Stasieczek za zorganizowanie takiego spotkania, ponieważ spotkania 
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organizują wszystkie gminy z terenu powiatu i cieszy się, że również Gmina Chełmża 

przyjęła delegatów Izby.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

Radny Henryk Fałkowski 

Zapytał o sprawę firmy ZIARNO. 

Włodzimierz Romanowski - Radny Powiatowy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 

Powiedział, że orientuje się, że sprawa została zgłoszona do prokuratury. Obecnie Mecenas 

Izby czeka na decyzję restrukturyzacyjną Firmy ZIARNO. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie 

wie czy jest już taka decyzja. Powiedział, że namawia do szukania i zgłaszania się 

poszkodowanych do Izby bądź do prokuratury.  

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że po zebraniach wiejskich w jego regionie dowiedział się, że niektórzy rolnicy 

zostali pozbawieni środków do życia. Dodatkowo zostały wstrzymane dopłaty, a zbliża się 

wiosna i czas zasiewów, orek, a sytuacja jest dramatyczna, w związku z tym, że rolnicy 

zostali oszukani – oddali ziarno, a nie otrzymali zapłaty.  

Włodzimierz Romanowski - Radny Powiatowy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 

Stwierdził, że ogólnie sprawa liczy już miliony i bardzo ciężko będzie to spłacić. Wyjaśnił, 

że Agencja wstrzymała dopłaty ze względu na kontrolę, ale również protokoły suszowe nie są 

realizowane tylko przychodzą pisma z odroczeniem płatności co miesiąc w związku z czym 

niektórzy mają problem. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że w związku z tym Gmina również ma problem, ponieważ będą wpływały 

wnioski o odroczenie czy umorzenie podatku ze względu na zaistniałą sytuację. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Zapytał czy ze strony właściciela firmy ZIARNO jest wola, ponieważ zadano mu pytanie czy 

produkty wyprodukowane w jego gospodarstwie zostały odebrane i czy otrzymało zapłatę. 

Wyjaśnił, że odpowiedź była twierdząca, właściciel potwierdził otrzymanie zapłaty. 

W związku z tym właściciel firmy ma uregulowaną sprawę swoich płodów rolnych, więc 

jakie jest jego podejście skoro dla siebie potrafi otrzymać zapłatę, a pozostałym nie płaci. 

Powiedział, że nie chodzi tu o jakieś radykalne kroki, tylko o sytuację ludzi, którzy nie mają 

czym zasiewać, oraz za co żyć. Zapytał jak Izba próbuje interweniować u Ministra czy 

Marszałka, żeby pomóc tym ludziom. 

Włodzimierz Romanowski - Radny Powiatowy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 

Powiedział, że było spotkanie w Przysieku z Ministrem Rolnictwa i Przewodniczący Izby 

Rolnej zaproponował Ministrowi przejęcie Firmy ZIARNO do holdingu rolnego, ale 

odpowiedź Ministra była negatywna. Dodał, że właściciel firmy jako człowiek może chcieć 

spłacić i wykazać dobrą wolę, tylko za co skoro praktycznie wszystko przepisał na dzieci. 

Powiedział, że gorszy problem będzie miał z sytuacją gdzie zabrał ziarno, a nie wystawił 

żadnych dokumentów. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 



4 

 

Przewodniczący obrad podziękowała za przedstawienie informacji oraz przybycie na 

posiedzenie Sesji. 

 

Ad. 3. Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży za 2019 rok. 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży za 2019 rok wyrażonej na 

posiedzeniu Komisji Wspólnych w dniu 25 lutego 2020 r. 

 

Następnie otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Głosowano w sprawie: 
pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży za 2019 rok..  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chełmży za 2019 rok, które stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. Opinia w sprawie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Chełmża na lata 2017-2021” za rok 2019. 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania 

z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017-2021” za rok 2019 wyrażonej na 

posiedzeniu Komisji Wspólnych w dniu 25 lutego 2020 r. 

Następnie otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Głosowano w sprawie: 
pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Chełmża na lata 2017-2021” za rok 2019. 
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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, Henryk Fałkowski, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Chełmża na lata 2017-2021” za rok 2019, które stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. Opinia w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy 

Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie” za 2019 r. 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania 

z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2019 r. wyrażonej na posiedzeniu 

Komisji Wspólnych w dniu 25 lutego 2020 r. 

Głosowano w sprawie: 
pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy 

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

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

2019 r..  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Programu 

Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie” za 2019 r., które stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 

przez szkoły wyższe w placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r.. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 25 lutego 2020 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe w placówki doskonalenia nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r. wg druku nr 1, który stanowi 

zał. nr 6 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe w 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2020 r.. (druk nr 1).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/151/20 w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe w placówki doskonalenia nauczycieli oraz 

form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r., która stanowi zał. nr 7 

do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 25 lutego 2020 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 
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W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg druku nr 2, 

który stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 2).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, 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) 

Adam Galus 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIV/152/20 w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

stanowi zał. nr 9 do protokołu 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na 

której zamieszkują mieszkańcy. (druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 25 lutego 2020 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której 

zamieszkują mieszkańcy. (druk nr 3).  
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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, Henryk Fałkowski, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/153/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, która stanowi zał. nr 11 do protokołu 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa ………... 

(druk nr 4) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 25 lutego 2020 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa 

……………wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa ………….. (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, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/154/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Sołtysa Sołectwa ………………, która stanowi zał. nr 13 do protokołu 
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Ad. 10. 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 14 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

Przewodniczący obrad Janusz Iwański  

Ponowił prośbę w imieniu mieszkańców dotyczącą podtrzymania na kolejny rok szkolny 

oddziału przedszkolnego w Brąchnówku, jeżeli będzie odpowiednia liczba dzieci. Poprosił 

o decyzję wstępną w tej sprawie. Zawnioskował również o wycięcie suchych drzew w parku 

w Brąchnówku. Zaznaczył, że jest to obiekt zabytkowy, ale niektóre drzewa zagrażają 

bezpieczeństwu. 

Radny Mirosław Trzpil  

Poprosił o poprawę ustawienia tablic kierunkowych z numerami budynków. Powiedział, że po 

ostatnich anomaliach pogodowych zostały przekręcone i nieprawidłowo wskazują kierunki 

posesji. Dodał, że może trzeba je inaczej zabezpieczyć, żeby nie obracały się przy takich 

wiatrach. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 12. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXIV 

Sesji Rady Gminy o godz. 16.08. 

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

zał. nr 15 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 


