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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XXVI/20 

z XXVI Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Zdalne obrady XXVI Sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 28 kwietnia 2020 o godz. 16:00, 

a zakończono o godz. 17:02 tego samego dnia.  Obrady  prowadzone były z 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 

 

Nieobecni radni: Grzegorz Garwoliński. 

 

 

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

 

Ad. 1a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu zdalnie 

oraz w budynku urzędu: Wójta Gminy Jacka Czarneckiego, Sekretarza Gminy Ewę Pudo, 

Skarbnik Gminy Martę Rygielską, Zastępcę Wójta Kazimierza Bobera, pracowników biura 

rady Martę Rosińską i Pawła Rutkowskiego, widownię oglądająca transmisję obrad oraz 

radnych. 

Ad. 1b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

Przewodniczący obrad zarządził elektroniczne sprawdzenie obecności. Na podstawie wyniku 

elektronicznego (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.   

Ad. 1c) wybór sekretarza obrad, 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę radnej Doroty 

Kurdynowskiej. 

Pozostali Radni nie zgłosili innych kandydatur oraz sprzeciwu do powyższej propozycji 

Przewodniczącego Rady Gminy. 
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d) przedstawienie porządku obrad, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obrady będą odbywały się według porządku 

XXVI Sesji Rady Gminy Chełmża, który stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-8).  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

 

Radny Dariusz Pawlak  

Zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad następującego punktu:  „3. Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych. (druk nr 2)”. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Dariusza Pawlaka. 

 

Głosowano w sprawie: 
wniosku o wykreślenie punktu nr 3 – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. (druk nr 2)”. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Anna Balińska, Henryk Fałkowski, Dariusz Pawlak 

PRZECIW (10) 

Patrycja Dejewska, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna 

Lewandowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta 

Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Adam Galus 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Radni większością głosów odrzucili wniosek Radnego Dariusza Pawlaka. 

Następnie głosowano nad przyjęciem porządku obrad bez zmian. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia porządku obrad bez zmian. 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 
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PRZECIW (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Radni większością głosów zatwierdzili porządek obrad XXVI sesji punkty 1-8. 

 

Ad. 1e) przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że nie wniesiono uwag do treści protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 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, Adam Galus, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2020 r..  

 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew uznanych za pomniki przyrody w miejscowości 

Brąchnówko. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. W związku z brakiem 

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew uznanych za pomniki przyrody w miejscowości 

Brąchnówko wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-

konserwatorskich drzew uznanych za pomniki przyrody w miejscowości Brąchnówko. (druk 

nr 1).  

 

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, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/167/20 w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew uznanych za pomniki 

przyrody w miejscowości Brąchnówko, która stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. (druk nr 2) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odniósł się do radnych w związku z wątpliwościami do projektu uchwały oraz wynikającymi 

z niego skutkami finansowymi dla Gminy. Dodał, że trasy dowozów będą się przez 7 lat 

dublowały. W związku z powyższym poprosił radnych, aby nie podejmowali tej uchwały.  

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że  zadawała pytania na Komisjach na które otrzymywała odpowiedzi. Odniosła 

się do wypowiedzi radnej Stasieczek, dotyczącej sytuacji związanej z koronawirusem w 

związku z czym nie wiadomo nawet czy dzieci od września wrócą do szkoły, a lekcje mogą 

odbywać się zdalnie. Dodała, że z pewnością rodzice oraz Ci, którzy mają dzieci nie chcieliby 

dać dziecka do szkoły w nowym obwodzie, ponieważ nie znają nauczycieli ani zasad 

panujących w szkole. Powiedziała, że w imieniu Rady Rodziców nie zgadza się z decyzją 

zmiany obwodów. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 5 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. (druk nr 2).  
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Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

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

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVI/168/20 zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, która stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 

dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe. (druk nr 3) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. W związku z brakiem 

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. (druk nr 3).  

 

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, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/169/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe, która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie.  

 

Radna Anna Balińska 

Zapytała dlaczego została zmniejszona dotacja dla Spółki Wodnej. Dodała, że przedstawiciele 

Spółki na komisjach wspólnych prosili o zwiększenie dotacji, a teraz została ona zmniejszona. 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska  

Wyjaśniała, że w obliczu panującej sytuacji – koronawirus oraz nadciągająca susza, 

zaoszczędzenie 15 tysięcy przez Gminę jest dobrą decyzją. Powiedziała, że dochody Gminy 

będą o wiele mniejsze, a jeżeli sytuacja w tym roku się poprawi, to do tematu można wrócić i 

dołożyć Spółce 15 tysięcy. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że należało zebrać środki na inne zadania w których jest m.in. droga w 

Kuczwałach. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2020 r.  

wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 4).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Rafał Grupa, Janusz 

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

Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę nr XXVI/170/20 zmieniającą budżet Gminy 

Chełmża na 2020 r., która stanowi zał. nr 10 do protokołu. 



7 

 

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 

Zadała pytanie do punktu 6 sprawozdania dotyczącego projektu Polska Cyfrowa. 

Powiedziała, że 4 szkoły składały zapotrzebowanie na sprzęt, a jedna szkoła nie otrzymała go.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że sprawa jest wyjaśniona w sprawozdaniu. Wyjaśnił, że kwota przyznana 

Gminie była symboliczna i nie było czym dzielić, szczególnie tam gdzie są rodziny 

wielodzietne. Dodał, że liczba laptopów w SP Sławkowo była większa niż w innych szkołach. 

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że wie, że szkoła otrzymała wcześniej laptopy, ale we wszystkich szkołach jest 

taki stan, a nie inny. 

 

Radny Janusz Iwański 

Zapytał czy są jakieś informacje na temat stanu zdrowia mieszkańców – czy na terenie Gminy 

są osoby zakażone. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że akcją kieruje sanepid i decyduje kto będzie na kwarantannie. Na terenie 

powiatu są wyznaczone miejsca zbiorowej kwarantanny. Dodał, że nad osobami znajdującymi 

się na kwarantannie na terenie Gminy czuwa GOPS. Powiedział, że sporo osób wróciło zza 

granicy i mamy szczęście, że nie trafił się żaden przypadek zakażenia. Poinformował również 

o akcji szycia maseczek. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odniósł się do zakupu komputerów. Powiedział, ze szkoła zabiegała o komputery już w 2012 

roku i maja one 8 lat. Zapytał z którego roku komputery mają inne szkoły. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, ze jeżeli szkoła w Grzywnie dostała 5 laptopów to szkoda roztrząsać sprawę. 

Dodał, że to nie były duże zakupy, a dane i wyliczenia są przedstawione. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że nie chce wymieniać ile kto dostał komputerów, ale dlaczego szkoła w 

Sławkowie została pominięta. Dodał, że powinno się dzielić równo. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Podziękował Radnej Katarzynie Lubańskiej za pomoc w zamontowaniu markerów 

sygnalizacyjnych w Grzywnie. 

Poprosił o pilne zajęcie się sprawą drzewa na ścieżce pieszo-rowerowej z Grzywny w 

kierunku Chełmży. Wyjaśnił, że znajduje się tam bardzo spróchniały korzeń topoli i przy 

silnych wiatrach może ona spaść na drogę wojewódzką.  Poprosił o zgłoszenie sprawy do 

ZDW. 

 

Radny Janusz Iwański  

Przekazał wniosek mieszkańców Browiny. Wyjaśnił, że pilną sprawą dla mieszkańców jest 

kanalizacja w centrum wsi. Wyjaśnił, że przez Brąchnówko prowadzony jest kolektor z 

miejscowości Przeczno (włączający ścieki z terenu Łubianki do toruńskiego kolektora). W 

związku z tym mieszkańcy wnioskują i proszą o takie rozwiązanie w Browinie – podłączenie 

do kanalizacji. Poprosił, aby w przyszłości rozpatrzeć tą sprawę, jest to zwarte centrum wsi. 

Dodał, że jest to dla mieszkańców niezrozumiałe, że przechodzi przez miejscowość kolektor, 

a nie mogą się do niego wpiąć.  

 

Radny Dariusz Pawlak  

Przychylił się do wniosku odnośnie kanalizacji i poprosił, aby pomyśleć o kanalizacjach w 

centrach wsi. Dodał, że w Sławkowie przydałaby się kanalizacja. W centrum wsi jest ścisła 

zabudowa i nie ma gdzie wygospodarować miejsca na przydomową oczyszczalnię. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań i wniosków dyskusja została zamknięta.  

 

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

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXVI 

Sesji Rady Gminy o godz. 17.02. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie XXVI 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 

 


