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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XXX/20 

z XXX Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 14 lipca 2020 r. 
 

Obrady XXX Sesji rozpoczęto 14 lipca 2020 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:28 tego 

samego dnia. Obrady prowadzone były z sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXX 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, 

Skarbnik Gminy Martę Rygielską, Zastępcę Wójta Kazimierza Bobera, Radcę Prawnego 

Andrzeja Wróblewskiego 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 15 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. 

d) przedstawienie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obrady będą odbywały się według porządku 

XXX Sesji Rady Gminy Chełmża, który stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-10).  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Chełmża na rok szkolny 2020/2021. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 lipca 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 średnich cen jednostek 

paliwa w Gminie Chełmża na rok szkolny 2020/2021 wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 

do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Chełmża na 

rok szkolny 2020/2021. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Dariusz 

Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/197/20 w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Chełmża na rok szkolny 2020/2021, która stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

 

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

na lata 2020/2035. (druk nr 2) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 lipca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Chełmża na lata 2020/2035 wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
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Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2020/2035. (druk nr 2).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Franciszek 

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/198/20 zmieniającą Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy Chełmża na lata 2020/2035, która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 3) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 lipca 2020 r.  

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

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

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

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 3).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, 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 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/199/20 zmieniającą budżet Gminy 

Chełmża na 2020 r., która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmża za 2019 r. 

a) przedstawienie raportu; 
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Przewodniczący obrad przypomniał, że raport o stanie Gminy Chełmża za 2019 r. został 

szczegółowy omówiony przez Sekretarz Gminy Ewę Pudo podczas wspólnych obrad Komisji 

w dniu 14 lipca 2020 r.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Podziękował Sekretarzowi Gminy za przygotowanie drugiego raportu. Powiedział, że widać 

w nim wiele programów realizowanych przez Gminę wynikających z przepisów prawa. 

Dodał, że są też programy wprowadzone przez Gminę tj. Zdrowa Gmina, osłonowy program 

dla emerytów na leki czy stypendia im. Jacka Luntkowskiego. Wyjaśnił, że gro rzeczy 

wymaganych jest przez przepisy, ale to w jakim stopniu są realizowane zależy od możliwości 

finansowych. Powiedział, że w raporcie zostały przestawione realne, wykonane rzeczy. 

Wyjaśnił, że raport posiada sporo załączników, które odzwierciedlają pracę Gminy.  

 

b) debata; 

Przewodniczący obrad otworzył debatę. 

Brak głosów w debacie. 

 

Przewodniczący obrad poinformował o wynikach głosowania nad raportem o stanie Gminy 

Chełmża za 2019 r. podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy.  

 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie Raportu o stanie Gminy Chełmża za 2019 r..  

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, Grzegorz Garwoliński, 

Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, Katarzyna Lewandowska, Franciszek 

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Tomasz Szczepański 

Radni wyrazili opinię pozytywną o raporcie o stanie Gminy Chełmża za 2019 r..  

 

W związku z barkiem zapytań debata została zamknięta.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. 

(druk nr 4) 

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

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

 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. 

(druk nr 4).  
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Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, 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 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/200/20 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Chełmża, która stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.: 

 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.; 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że na realizację budżetu w danym roku zawsze mają wpływ uwarunkowania 

zewnętrzne. Przypomniał o sprawach, które wydarzyły się w roku 2019: po stronie 

dochodowej zmieniły się uwarunkowania podatkowe, zmieniła się stawka płacy minimalnej, 

wzrosły koszty materiałowe i energii, czego efektem był wzrost wartości przetargowych w 

stosunku do kosztorysów, strajk nauczycieli, wrześniowe podwyżki dla nauczycieli, kolejny 

wzrost płacy minimalnej, czy walka o zbilansowanie oświaty. Wyjaśnił, że pomimo 

pojawiających się wyzwań, została wprowadzona polityka oszczędności, której celem było 

spłacenie zobowiązań roku 2018, wykonanie zaplanowanych na rok 2019 inwestycji oraz 

maksymalne obniżenie deficytu planowanego na 7 460 000 zł. Powiedział, że oszczędności 

wiązały się z rezygnacją z wielu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych m.in. 

termomodernizacji urzędu gminy czy budowy boiska w Sławkowie. Wyjaśnił, że takie 

działania pozwoliły na obniżenie deficytu, choć nie wszyscy byli z tego zadowoleni. 

Powiedział, że koniec trudnego roku powyborczego zbiegł się z 3 miesięczną kontrolą RIO, 

która wypadała dobrze. Dodał, że rok 2019 rozpoczął się od dyskusji o sieci oświatowej 

w Gminie. Wyjaśnił, że rozpoczęło się to już w roku 2018 krótko po wyborach, ponieważ 

układając budżet zauważono, że lawinowo rosną koszty w oświacie i trudno było przemilczeć 

tak ważny temat. Powiedziała, że na deficyt w wysokości 7 mln 400 tys. prawie 5 mln 

dotyczyło deficytu w oświacie i trudno było nie rozmawiać o tym z radnymi. Przypomniał, że 

na początku kadencji było szkolenie na którym zostało pokazane skąd Gmina posiada 

dochody, omówiono obowiązujące dokumenty studium i strategię, które wytyczają kierunki 

rozwoju Gminy. Odniósł się do realizacji uchwał. Powiedział, że jednej uchwały nie 

zrealizował - dotyczącej likwidacji SP Sławkowo i utworzenia w tym miejscu filii 

SP Grzywna. Dodał że pewnie jest to związane z wielką polityką. Podkreślił, że do tej pory 

wywiązywał się ze swoich obowiązków i wszystko przed nim. Jeszcze raz powiedział, że 

cieszy się ze znacznego zmniejszenia deficytu. 

 

b) odczytanie uchwały Nr 18/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie wyrażenia opinii o 
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przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 

rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy; 

 

Skarbnik Gminy Marta Rygielska odczytała uchwałę Nr 18/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, która stanowi zał. nr 11 do 

protokołu. 

 

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 rok; 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Piróg przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej 

z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 rok, która 

stanowi zał. nr 12 do protokołu.  

 

d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. – dyskusja nad sprawozdaniami; 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Przypomniał, że budżet na rok 2019 r. został uchwalony przez obecną radę krótko po 

wyborach. Powiedział, że wątpliwości budził wysoki deficyt, ale polityka oszczędności 

pozwoliła na jego zmniejszenie.  Dodał, że należy aprobować takie działania.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odniósł się do wypowiedzi Wójta dotyczącej likwidacji SP Sławkowo oraz rezygnacji 

z budowy boiska. Powiedział, że jego zdaniem nie zgadza się kilka faktów dotyczących dat.  

Następnie odniósł się do słów Wójta o układaniu budżetu na 2019 r. po wyborach 

samorządowych. Dodał, że z tego co się orientuje taki budżet przygotowywany jest kilka 

miesięcy. Powiedział, że ma przed sobą projekt budżetu Gminy Chełmża na 2019 r. datowany 

na 11 listopada 2018 r., następnie przypomniał kolejne daty: wybory samorządowe odbyły się 

21 października 2018 r., następnie 20 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy 

Chełmża, a 18 grudnia został uchwalony budżet na 2019 r.. Powiedział, że być może ten 

budżet był tylko kiełbasą wyborczą, w którym można było obiecać wszystko, co dla niego jest 

najbardziej logicznym wytłumaczeniem, lub początek roku 2019 stał się następstwem tego w 

jaki sposób zakończyły się wybory samorządowe. Przypomniał, że umowa na budowę boiska 

w Sławkowie została podpisana 15 stycznia 2019 r., także jeśli okazało się przy pisaniu 

budżetu, że nie ma pieniędzy to dlaczego zostały podpisane umowy Dodał, że jeżeli budżet 

został napisany rzeczywiście po wyborach to został napisany przez kilkanaście dni. 

Powiedział, że pozostawi to bez komentarza i dla własnych przemyśleń.  

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że nie wie dlaczego Radny Pawlak uważa, że nie można było zrealizować 

budżetu z 7 mln deficytem. Wyjaśnił, że zadania były przyjęte i budżet można było 

realizować, ale w czasie trwania roku rozsądek podpowiadał, aby oszczędzać. Dodał, że jeżeli 

Radny nazywa kiełbasą wyborczą termomodernizacje urzędu, to może nią była, choć umowa 

była już podpisana. Podobnie sprawa dotyczy boiska w Sławkowie, ponieważ trwały dyskusje 

w sprawie szkoły w Sławkowie i sprawa nie była pewna zdjęto tą inwestycję. Dodał, że 
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inwestycja nie była problemem, problem leżał w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

oświatowych. Powiedział, że cieszy się, że pracownicy oraz jednostki organizacyjne 

oszczędziły na inwestycjach oraz wydatkach bieżących. Wyjaśnił, że trzeba było 

zrezygnować z wielu drobnych rzeczy, aby ten deficyt zmniejszyć. 

 

Radny Adam Galus 

Odniósł się do udzielonego wotum zaufania Wójtowi Gminy. Powiedział, że z racji pełnienia 

funkcji Dyrektora Biura Poselskiego Mariusz Kałużnego uczestniczy w wielu spotkaniach/ 

zebraniach w różnych gminach w województwie. Wyjaśnił, że bardzo często korzystają 

z pomieszczeń typu remizy czy świetlice i porównując sytuacje niektórych gmin do naszej 

uważa, że Gmina Chełmża znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Powiedział, że są to 

jego obiektywne spostrzeżenia, i zaznaczył, że gmina może poszczycić się takimi obiektami 

jak pastorówka w Zelgnie. Dodał, że ostatnio goszczono tam Kapitułę Św. Floriana, która 

składa się z ludzi z całej Polski i osoby były zachwycone obiektem. Zwrócił też uwagę na 

remizę w Skąpem, która nie jest już taka nowa, a również została bardzo dobrze oceniona. 

Dodał, że ostatnio był na spotkaniu z burmistrzem w Golubiu-Dobrzyniu gdzie trwają 

przygotowania do modernizacji boiska sportowego i tam jeden z reporterów gazety 

pomorskiej powiedział, że Golub-Dobrzyń zasługuje na to, aby zmodernizować swoje boisko 

chociażby do stanu boiska, które jest w Kończewicach. Powiedział, że będzie głosował za 

tym, aby udzielić Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium, ponieważ uważa, że zostało 

zrobionych dużo dobrych rzeczy oraz inwestycji.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że warto jeździć i obserwować inne gminy. Dodał, że cieszy to, że inwestycje 

w gminie są zauważane. Powiedział, ze kiedyś Gminie zazdroszczone stanu oświatowego, 

jeżeli chodzi o infrastrukturę.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że w dalszym ciągu nie rozumie jak można wpisać coś do budżetu przy deficycie 

7 mln. Zapytał czy układając budżet nikt nie zauważył, ze deficyt jest tak wysoki.  

Powiedział, że budżet został uchwalony dopiero w grudniu 2018 r., a całe procesy 

oszczędnościowe rozpoczęły się od stycznia 2019 r.. Zapytał czy w przeciągu kilku dni od 

zatwierdzenia budżetu ktoś zauważył, że budżet jest nierealny do realizacji i trzeba szukać 

oszczędności. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że nie rozumie wątpliwości Radnego Pawlaka. Budżet został uchwalony i można 

było zrealizować wszystko, jednak oszczędności jeżeli chodzi o realizację inwestycji oraz 

wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu na prawie 7,5 miliona 

do 2,5 miliona.  

 

Radna Stanisława Stasieczek 

Powiedziała, że zupełnie nie rozumie Radnego Pawlaka. Wyjaśniła, że strategia budowania 

budżetu mieści się w określonych ramach. Dodała, że Gmina Chełmża od wielu lat przoduje 

w pozyskiwaniu środków unijnych i to przyczynia się do tego, że kolejne budżety tak 

wyglądają i można realizować kolejne inwestycje. Powiedziała, że ma nadzieję, że Gmina 

nadal będzie się tak rozwijać. Zaznaczyła, że sukces tkwi w tym, że Gmina potrafi umiejętnie 

pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. 
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Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że został zmniejszony deficyt, z czego 2 mln na inwestycjach. Wyjaśnił, że 

inwestycja termomodernizacji urzędu gminy była wprowadzona do budżetu, ponieważ w ZIT 

były zabezpieczone pieniądze na jej wykonanie. Dodał, że decyzje związane z oświatą 

spowodowały zdjęcie tej inwestycji i być może można dziś tego żałować. Były snute plany 

o przeniesieniu urzędu gminy do budynku pogimnazjalnego. Powiedział, że powstały 

wątpliwości, co spowodowało wstrzymanie inwestycji. Podkreślił, że układając ten budżet, 

a nie kiełbasę wyborczą jak stwierdził Radny Pawlak mając gwarantowane pieniądze z ZITu 

oraz zrobioną dokumentację zrezygnował z inwestycji, ponieważ były wątpliwości. Zwrócił 

się do Radnego Pawlaka, aby nie obrażał go stwierdzeniami, że budżet był kiełbasą wyborczą. 

Odniósł się do drugiej inwestycji dotyczącej boiska w Sławkowie. Wyjaśnił, że pojawiła się 

wątpliwość dotycząca sieci oświatowej, były nad tym długie dyskusje oraz odbywały się 

spotkania. Powiedział, że został wypracowany trudny kompromis, który został zlekceważony. 

Zaznaczył, że nie wszyscy byli zadowoleni z kompromisu pozostawienia młodszych dzieci 

w filii w Sławkowie. Powiedział, że cieszył się z szansy na kompromis, ponieważ szkoła 

zostawała i boisko by zostało. Dodał, że pewnie wszystkie te działania powodowały 

wątpliwości co do inwestycji, dlatego została wstrzymana. Powiedział, że bronił Skąpego, 

ponieważ Skąpe i Sławkowo było zawarte w jednym wniosku, a pozyskanie pieniędzy 

wiązało się z wyjazdami do Warszawy. Dodał, że układając budżet wniosek był już złożony, 

pieniądze nie były gwarantowane, ale mógł pozwolić sobie na wpisanie zadania do budżetu. 

Poprosił o nie obrażanie go, ponieważ 2 mln oszczędności wynikają z tego co powiedział 

przed chwilą. Dodał, że kolejne 2 mln 900 tys. oszczędności wynikają z oszczędności na 

oświetleniu, nie zatrudnieniu strażnika i wielu innych drobnych rzeczy. Powiedział, że można 

było nie oszczędzać i gmina by przeżyła, ale dzięki zmniejszenie deficytu są większe 

możliwości w tym roku. Dodał, że chyba jakaś opatrzność czuwała nad gminą, ponieważ  

zmniejszając deficyt przygotowując się do roku 2020, kiedy nikt nie wiedział o wirusie. 

Wyjaśnił, że dzięki temu w tym roku łatwiej się żyje. Powiedział, że Gmina radzi sobie 

całkiem nieźle, choć wie już że dochody będą znacznie mniejsze.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał o jakich kompromisach mówi Wójt. Powiedział, że pierwszy raz słyszy 

o kompromisach, które były mu przedstawiane. Zapytał czy chodzi o pozwolenie na 

zamknięcie szkoły w Sławkowie  i utworzenie w tym miejscu filii. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poprosił, aby Radny śledził co się dzieje. Powiedział, że nie będzie wracał do stycznia oraz 

uchwały, która jest kompromisem. 

 

Radny Mirosław Trzpil 

Dołączył się do wypowiedzi Radnego Galusa. Powiedział, że niektórzy szybko zapominają 

o zmianach zachodzących w Gminie. Podkreślił, że bardzo dużo osób przejeżdżających, a nie 

zamieszkujących w Gminie jest zadowolonych z otoczenia z jakim mają styczność 

w poszczególnych miejscowościach m.in. tereny rekreacyjne, boiska, obiekty nie tylko 

szkolne czy historyczne. Powiedział, że była dość mocna współpraca z kościołami. 

Przypomniał, że głównym problemem mieszkańców zgłaszanym na zebraniach wiejskich 

były drogi, a patrząc obiektywnie trzeba zauważyć ile dróg otrzymało nawierzchnie asfaltowe 

czy spryski, chodniki i oświetlenia. Powiedział, że wszystko się zmienia i wiadomym jest, że 

nie można zrobić wszystkiego naraz.  Dodał, że nie wszystko można realizować z własnych 

środków, a Gmina czyni starania, aby pozyskiwać środki z zewnątrz dzięki staraniom Wójta i 
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innych osób, których nie będzie wymieniał z nazwisk. Podsumował, że będzie popierał 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. 

(druk nr 5) 

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża 

za 2019 r. wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. (druk nr 5).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (1) 

Dariusz Pawlak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/201/20 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Chełmża za 2019 r., która stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.: 

 

a) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża; 

 

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Marta Rygielska na podstawie załącznika 14 do 

sprawozdania z wykonania budżety za 2019 r.  

 

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 8 czerwca 

2020 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy 

Chełmża za 2019 r.; 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Piróg przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 8 czerwca 2020 r. o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. Wniosek zawarty jest wraz 

z opinią w załączniku nr 12 do protokołu.  

 

c) odczytanie uchwały Nr 15/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Piróg odczytał uchwałę Nr 15/Kr/2020 

Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

19 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2019 r., która stanowi zał. nr 15 do protokołu.  

 

d) dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2020 r.; 

 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad przedstawił opinię Komisji Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2020 r., 

która stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. (druk nr 6) 

 

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

zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. wg druku nr 6, który stanowi 

zał. nr 17 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania 

budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. (druk nr 6).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (1) 

Dariusz Pawlak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Balińska 
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Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/202/20 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r., która 

stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 8. 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 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

 

Radny Mirosław Trzpil 

Zapytał czy jutro ma ukazać się przetarg na Strużal. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Powiedział, że jutro lub pojutrze – materiały są już gotowe. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański  

Zawnioskował o poprawę odcinka drogi Brąchnówko-Kowróz w porozumieniu 

z Łysomicami.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXX Sesji 

Rady Gminy o godz. 17.28. 

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

zał. nr 20 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

Protokołowała: Marta Rosińska 


