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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XXVIII/20 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Obrady XXVIII Sesji rozpoczęto 16 czerwca 2020 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:00 

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 

 

Nieobecny Radny: Adam Galus.  

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy 

proceduralne: 

a) 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, 

Zastępcę Wójta Kazimierza Bobera, pracowników biura rady Martę Rosińską i Pawła 

Rutkowskiego, widownię oglądającą transmisję obrad oraz radnych. 

 

b) 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.   

 

c) 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 

XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża, który stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-11).  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na wniosek Wójta Gminy z porządku zostaje zdjęty 

punkt 4 -  „4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 3)”. 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie porządku obrad XXVIII Sesji Rady 

Gminy wraz z zaproponowaną zmianą. 

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia porządku obrad XXVIII Sesji RG ze zdjęciem z p0rządku punktu 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 

 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek XXVIII Sesji Rady Gminy wraz z zaproponowaną 

zmianą (punkty 1-11). 

 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie. 

(druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

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

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie. (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, 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 XXVIII/185/20 w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Zalesie, która stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023. 

(druk nr 2) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023 

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

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023. (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, 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 jednogłosnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/186/20 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 

2019-2023, która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 3) (punkt zdjęto z porządku obrad) 

 

Druk nr 3 stanowi zał. nr 7 do protokołu.  
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Zelgnie. 

(druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Zelgnie wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Zelgnie. (druk nr 4).  

 

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 XXVIII/187/20 w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Zelgnie, która stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie. 

(druk nr 5) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie.  

 

Radna Anna Balińska 

Powiedziała, że Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji punktu 

przedszkolnego, ale zaznaczył, że można utworzyć oddział przedszkolny w Sławkowie 

za zgodą organu prowadzącego. Następnie zacytowała fragment pisma Kuratora Oświaty 

i zapytała dlaczego organ prowadzący nie utworzył punktu przedszkolnego w tej szkole, tak 

jak zrobił to w innych szkołach. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Wyjaśniła, że na chwilę obecną nie ma zgody organu prowadzącego na utworzenie oddziału 

przedszkolnego w SP Sławkowo, o czym został poinformowany Dyrektor jednostki. Dodała, 
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że sama sprawa utworzenia punktu przedszkolnego dla uczniów w wieku 3-5 lat nie ma 

bezpośredniego związku z analizowanym w tym momencie projektem uchwały. Wyjaśnił, że 

sprawa utworzenia oddziału przedszkolnego z całą pewnością jest niezwykle ważna dla 

Radnych reprezentujących ten teren oraz rodziców, natomiast nie ma związku z przebiegiem 

obrad. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Pani Sekretarz. Dodał, że został otwarty nabór 

do punktu przedszkolnego w Sławkowie zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie 

Gminy Chełmża. Wyjaśnił, że dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w 

Sławkowie zgodnie z uzasadnieniem do analizowanego projektu uchwały zostały 

zaproponowane miejsca w innych punktach przedszkolnych na terenie Gminy, a nie wszyscy 

rodzice są mobilni i nie mają możliwości skorzystania z tej propozycji. Dodał, że było duże 

zainteresowanie rekrutacją do punktu przedszkolnego w Sławkowie. Powiedział, że 

o konieczności likwidacji punktu władze Gminy wiedziały już kilka lat temu w związku z tym 

zapytał jakie zostały podjęte działania. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że Radny poruszył kwestię naboru w związku z czym wyjaśnia, że jeżeli Radny 

mówi o naborze o którym myśli, to nie był on ogłoszony na stronie Gminy, lecz na stronie 

szkoły. Dodała, że aby wyjaśnić ten problem Radny powinien zgłosić się do Dyrektora 

jednostki z pytaniem na jakiej podstawie został ogłoszony nabór do oddziału przedszkolnego 

na który nie ma formalnej zgody organu prowadzącego. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że informacja o naborze do punktów przedszkolnych ukazała się na stronie gminy 

w dniu 31 stycznia 2020 r. i nie zawierała informacji, że z naboru wyłączone jest Sławkowo. 

Wyjaśnił, że na Komisjach Wspólnych w dniu 9 stycznia zapytał jakie zostały podjęte 

działania, aby ująć punkt przedszkolny w arkuszu i uzyskał odpowiedź Kierownika ZEAS, że 

rekrutację przeprowadza dyrektor. Następnie na dzień 31 stycznia, kiedy została ogłoszona 

informacja o rekrutacji na gminnej stronie, była podjęta tylko uchwał intencyjna o likwidacji 

punktu przedszkolnego w Sławkowie, która o niczym nie przyświadcza.  

 

Kierownik ZEAS – Katarzyna Podlaszewska 

Wyjaśniła, że w styczniu Wójt Gminy ogłosił terminy przeprowadzenia postępowania  

rekrutacyjnego na terenie Gminy Chełmża zgodnie z prawem oświatowym. Same terminy są 

podawane w tabeli, natomiast nabór przeprowadzony przez Panią Dyrektor musiał zostać 

ogłoszony na stronie szkoły i nie było na niego zgody. Dodała, że w SP Sławkowo jest zgoda 

tylko na jeden oddział dzieci sześcioletnich. Wyjaśniła, że z mocy prawa punkt wygasa 

z dniem 31 sierpnia 2020 r. o czym wiedziała Dyrektor szkoły i powinna wystąpić przed 

terminem rekrutacji z pytaniem o zgodę na przeprowadzenie rekrutacji. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że na stronie gminnej była informacja o rekrutacji do punktów przedszkolnych 

i oddziałów przedszkolnych i nie zwierała zastrzeżenia, że nie dotyczy to Sławkowa.  

 

Kierownik ZEAS – Katarzyna Podlaszewska 

Wyjaśniła, że rekrutacja dotyczyła istniejących punktów przedszkolnych. Nie było również 

rekrutacji do punktów przedszkolnych w Zelgnie oraz Kończewicach, które będą 

likwidowane. Dodała, że w styczniu było wiadomo, że punkt przedszkolny w Sławkowie 
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również będzie likwidowany, a istniejące oddziały przedszkolne to te, które istniały w tym 

roku szkolnym i była na nie zgoda.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że rozumie, że w tym roku szkolnym czyli 2019/2020 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że istniejące w tym roku szkolnym, a sprawa dotyczy roku szkolnego 2020/2021. 

Dodał, że Dyrektor musi czekać na sygnał Gminy, jeśli placówka uczestniczy w naborze, 

a strona internetowa nie jest do końca źródłem wiedzy. Powiedział, że Dyrektor otrzymuje 

wersję papierową, jeżeli Wójt zdecyduje, że jednostka uczestniczy w naborze.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał dlaczego na zadane przez niego pytanie na Komisjach otrzymał odpowiedź, że 

rekrutację przeprowadza dyrektor szkoły. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że jeżeli na stronie gminy ukazała się taka informacja, pewnie dla rodziców, to 

może w szkole zostało wykorzystane to w taki sposób, aby rozciągnąć to nie tylko na 6 latki, 

ale również na 3-5 latki. Dodał, że jest to tylko jego domniemanie.  

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedział, że to o czym mówi Radny to było zarządzenie Wójta w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia rekrutacji w poszczególnych jednostkach do oddziałów, które 

funkcjonują, bądź na których utworzenie została wyrażona zgoda. Podkreśliła, że jest to 

zarządzenie w sprawie określenia terminów, a nie sam nabór rekrutacyjny. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał co z dziećmi, które chodziły do punktu przedszkolnego w Sławkowie, a ich rodzice 

nie mają jak ich dowieść do punktów przedszkolnych w innych lokalizacjach. 

 

Sekretarz Gminy Ewa Pudo 

Powiedziała, że kwestię zrekrutowanych dzieci należałoby wyjaśnić z panią Dyrektor, która 

przeprowadziła rekrutację. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że pyta o dzieci, które do tej pory chodziły do punktu przedszkolnego, a ich 

rodzice nie mają możliwości dowiezienia do punktów w innych miejscowościach.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że punkt przedszkolny ulega likwidacji z mocy prawa. Dodał, że oferta będzie 

złożona.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że rodzice złożyli pismo do Wójta w marcu z prośbą o utworzenie oddziału 

przedszkolnego, które do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. Poprosił 

o ustosunkowanie się do tej prośby. 
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Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że obecnie omawiany jest punktu dotyczący likwidacji, a Wójt może 

odpowiedzieć na to pytanie w innym punkcie. Wyjaśnił że trudno mu powiedzieć czy było 

pismo i czy została udzielona odpowiedź.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że jak rozumie Radni nie zostali zapoznani z prośbą mieszkańców. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że musi nastąpić racjonalizacja obecnej linii oświatowej i tego się trzyma. 

Wyjaśnił, że powrót do 8 klas nie jest pomysłem Gminy i od tego wszystko się zaczęło. 

Wyjaśnił, że wymyślono to na górze, a na dole trzeba wprowadzić i mierzyć się 

z konsekwencjami. Dodał, że obecnie na wiele nie można sobie pozwolić i nie można mówić, 

że dobro dzieci się nie liczy. Wyjaśnił, że liczy się ich dobro, ale nie na wszystko są 

pieniądze. Powiedział, że ma żal co do zmiany szkół 6 klasowych, ponieważ wszystkie szkoły 

na terenie gminy były dobre. Podkreślił, że reforma oświaty nie jest winą Gminy. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że w pozostałych szkołach zostały utworzone dodatkowe oddziały przedszkolne 

oprócz Sławkowa i wygląda to na celowe działania zmierzające do zamknięcia szkoły. Dodał, 

że jeżeli mowa o reformach to nie trzeba patrzeć tak wysoko, tylko wystarczy spojrzeć na 

teren Gminy. Powiedział, że tego typu rozmowy od początku powinny być prowadzone 

z wszystkimi Radnymi, a być może byłyby wypracowane inne rozwiązania. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Sławkowie Radnego nic by nie 

zadawalało.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Sławkowie wg druku nr 5, który stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie. (druk nr 5).  

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 XXVIII/188/20 w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Sławkowie, która stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kończewicach. 

(druk nr 6) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Kończewicach wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kończewicach. (druk nr 6).  

 

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 XXVIII/189/20 w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Kończewicach, która stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy skargi ..ANONIMIZACJA.. na uchwałę Rady Gminy 

Chełmża zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. (druk nr 7) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy skargi ..ANONIMIZACJA.. na uchwałę Rady Gminy 

Chełmża zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych wg druku nr 7, który stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
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Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy skargi ..ANONIMIZACJA.. na uchwałę Rady Gminy Chełmża zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. (druk nr 

7).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

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

Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (1) 

Henryk Fałkowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Adam Galus 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVIII/190/20 w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi ..ANONIMIZACJA.. na 

uchwałę Rady Gminy Chełmża zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, która stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. 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 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

Radna Anna Balińska 

W imieniu swoim oraz rodziców dzieci uczęszczających do SP Sławkowo zawnioskowała o 

utworzenie punktu przedszkolnego, aby dzieci, których rodzice nie są mobilni mogły 

uczęszczać do przedszkola. 
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Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że przychyla się do wniosku Radnej Anny Balińskiej. 

 

Przewodniczący obrad powiedział, że rozumie, że Radni Balińska oraz Pawlak złożą wniosek 

na piśmie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański poinformował o kolejnym terminie posiedzenia Rady 

Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r.. Poinformował również, że w dniu 26 czerwca Wójt Gminy 

ma spotkanie z Sołtysami. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

Ad. 11. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXVIII 

Sesji Rady Gminy o godz. 17.00. 

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

zał. nr 17 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 


