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Rada Gminy Chełmża 
 

Protokół nr XXXIV/20 

z XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 03 listopada 2020 r. 

Zdalne obrady XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 3 listopada 2020 o godz. 

16:00, a zakończono o godz. 16:51 tego samego dnia. Obrady prowadzone były przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża Janusza Iwańskiego z Urzędu Gminy Chełmża.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 

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: Henryk Fałkowski, Adam Galus, Mirosław Trzpil. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Sekretarz Gminy Ewa 

Pudo, Skarbnik Gminy Marta Rygielska oraz Radca Prawny Andrzej Wróblewski.  

 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXXIV 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: kierownictwo i pracowników urzędu, widownię oglądającą 

transmisję obrad, przybyłych mieszkańców oraz radnych. 

 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

Przewodniczący obrad zarządził sprawdzenie obecności. Na podstawie listy obecności (zał. 

nr 1 do protokołu) stwierdził, że w obradach w momencie sprawdzania obecności 

uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności gości stanowi 

zał. nr 1a do protokołu.  
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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. 

Sekretarzem obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża została Radna Dorota Kurdynowska.  

d) przedstawienie porządku obrad, 

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

XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża, który przedstawił.  

Porządek XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-5).  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

 

Radny Dariusz Pawlak 

Wniósł o wykreślenie z porządku obrad punktu 2 dotyczącego projektu uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji SP w Sławkowie (druk nr 1). 

 

Radna Anna Balińska poparła wniosek Radnego Pawlaka. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie w sprawie wniosku Radnego Pawlaka.  

 

Głosowano w sprawie: 
wykreślnie z porządku obrad punktu 2. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 2, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

PRZECIW (10) 

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

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

Szczepański, Żaneta Talarek 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Mirosław Trzpil 

 

Rada większością głosów odrzuciła wniosek Radnego Pawlaka w sprawie wykreślenia punktu 

2 z porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża.  

Uwag nie wniesiono.  

 

e) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2020 r. 
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Przewodniczący obrad poinformował o braku pisemnych uwag do treści protokołu 

podejmowanego na dzisiejszej sesji.  

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2020 r..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Mirosław Trzpil 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 

2020 r.. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Sławkowie. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 03 listopada 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał radnych czy w przeciągu ostatnich 5 lat byli w Szkole Podstawowej w Sławkowie, 

aby zapoznać się z posiadaną przez szkołę bazą i móc spokojnie głosować w sprawie 

przedkładanego projektu uchwały w tak ważnej sprawie dla lokalnej społeczności oraz całej 

Gminy.  

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że radni od wielu miesięcy zapoznają się ze sprawą i jest ona dla wszystkich 

wiadoma. Dodał, że ze swojej strony zapoznał się z tematem.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że zapytał kto z radnych był w szkole. 

 

Przewodniczący Rady Janusz Iwański 

Powiedział, że nie wszyscy muszą odpowiadać oraz, że radni znają obiekt w Sławkowie. 

Dodał, że będąc w sejmiku rozpoczął wnioski o remont tej szkoły i że bez pieniędzy 

zewnętrznych, gminnych sam zryw społeczny nic by nie dał.  

 

Następnie przewodniczący obrad oddał głos osobom uczestniczącym w posiedzeniu. Poprosił 

3 osoby, które wyraziły chęć zabrania głosu o 3 minutowe wystąpienia. 

 

Wykaz osób zabierających głos w dyskusji stanowi zał. nr 3 do protokołu.  
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie – Barbara Dunajska 

Powiedziała, że na posiedzeniu Komisji wspólnych na wszelkie sposoby zostały 

przedstawione przeliczenia dzieci. Podzielone obwody oraz  zabrano edukację przedszkolną i 

nikt z mieszkańców nie ma złudzeń dlaczego Gmina to robi. Zaznaczyła, że w uchwale ujęte 

są przeliczenia dzieci korzystne dla Gminy. Odniosła się do tabeli pierwszej omawianej na 

Komisjach wspólnych przez Sekretarza Gminy, gdzie w oddziale przedszkolnym nie ma 

dzieci, ponieważ został on zlikwidowany i obecna liczna uczniów w szkole spowodowana jest 

decyzjami podjętymi przez Radnych. Następnie powiedziała o manipulowaniu kosztem 

wytworzenia posiłku w szkole po czym stwierdziła, że ma wątpliwości, co do prawidłowości 

wyliczeń zawartych w projekcie uchwały obecnej oraz omawianej w roku 2019.  

Stwierdziła, że w roku 2019 wszelkie propozycje dotyczące zmiany sieci oświatowej były 

omawiane pod kątem oszczędności finansowych, a teraz być może dzięki wstrzymaniu 

poprzedniej uchwały przez Kuratora podstawą jest demografia. Powiedziała, że jej zdaniem 

demografia jest zakłamana oraz odniosła się do wykresów zawartych w projekcie uchwały, 

gdzie zaznaczony jest zaznaczy spadek dzieci z obwodu SP Sławkowo. Dodała, że spadek 

dzieci z rocznika 2020 wynika ze zmiany obwodów.  

Powiedziała, że Rada naraziła uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły na ciągły stres 

i zagrożenie, co ma wpływ na uczniów, a zapewnienie psychologa po ewentualnie zmianie 

szkoły nie zniweluje stresu. Zaznaczyła, że w obecnej sytuacji związanej z pandemią 

preferowane są właśnie małe szkoły. Powiedziała, że w uchwale przedstawione są bazy obu 

szkół, a o Sławkowie nie ma słowa. Zarzuciła również niekonsekwentność w przyjmowanych 

obliczeniach oraz omawianiu. Dodała, że Gmina twierdzi, że nie czas na obliczenia 

kilometrów, czy przystanków co jest łatwiejsze do wyliczenia niż ilość dzieci, które migrują.  

Zapytała czy zmiany obwodów zostały przemyślane, ponieważ dziwi fakt przydzielenia dzieci 

z Morczyn do SP w Zelgnie, gdzie do szkoły w Grzywnie mają 5-6 km. 

Dodała, że powinna zaapelować do rozsądku oraz poczucia wspólnoty z mieszkańcami, 

ale mija się to z celem ponieważ Radni podjęli już decyzję.  

 

Mieszkaniec 1  

Powiedział, że prywatnie jest mężem Pani Dyrektor i budował szkołę w Sławkowie wraz 

z innymi mieszkańcami, aby mogła ona funkcjonować dla społeczności. Dodał, że  włożono 

w budowę dużo pracy, wiele rzeczy uzyskano od sponsorów, a kiedy komitet chciał 

zaznaczyć ile pracy zostało włożonej poprzez postawienie tablicy spotykało się to z oporem. 

Odniósł się do słów radnego Pawlaka z pytaniem kto z Radnych był w Szkole w Sławkowie 

przez ostatnie pięć lat. Zwrócił się do Radnych dlaczego się nie pokazują i stwierdził, 

że każdy pilnuje swojego interesu. Powiedział, że mieszkańcy pilnują interesu szkoły, a Urząd 

Gminy na czele z Wójtem i Radnymi kieruje się swoim interesem. Powiedział, że pewnie 

budynek po szkole będzie przez pewien czas utrzymywany, a następnie sprzedany. Stwierdził, 

że za jakiś czas i tak zostanie postawiony wniosek, aby obiekt sprzedać z powodu kosztów, 

a następnie każdy z Radnych otrzyma kawałek szkoły na swój region. Powiedział, ze już na 

otwarciu szkoły obecny przewodniczący Rady powiedział, że i tak zostanie zamknięta.  

Powiedział, że Radni tłumaczą się kosztami, a w okresie przedwyborczym cały Komitet 

z którego startowali zorganizował wspaniałe dożynki, aby uzyskać przychylność wyborców. 

Dodał, że smutno słyszeć, że szkoła, która ma 100 letnią historię  ma przestać istnieć. Teraz z 

prostych przyczyn ekonomicznych chce się ją zamknąć zmieniając obwody i dowozy, 

zabierając zerówkę i stołówkę, aby dzieciom dowozić jedzenie w plastiku i styropianie.  

Zwrócił się do Radnych, aby przemyśleli nad czym głosują, bo każdemu z nich zostanie to 

wypomniane, że dla małych celów przeprowadza się likwidację. Przypomniał, że 

obowiązkiem Gminy jest utrzymanie substancji szkolnej oraz administrowanie Gminą. 
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Mieszkanka 2  

Powiedziała, że jest rodzicem jednego z uczniów SP w Sławkowie i zapytała czy jest 

konieczne zamykanie tej placówki. Zaznaczyła, że dzieci przeżywają obecną sytuację, zostaną 

wyrwane z grupy społecznej w której się znają, rozdzielone i przydzielone do dwóch różnych 

szkół.  Powiedziała, że jest to dla niej niezrozumiałe i z pewnością dla dzieci również. 

Dodała, że gdyby dzieci mogły pewnie byłyby tu i walczyły o swoją szkołę, ale nie mogą ze 

względu na pandemię.  Powiedziała, że do tej szkoły chodziły całe pokolenia rodzin, a teraz 

podejmowane są takie niezasadne decyzje. Stwierdziła, że szkoła jest fajna, nauczyciel są 

przyjaźni dla dzieci, a dzieci są zgranym społeczeństwem i nie rozumie dlaczego została 

zamknięta stołówka oraz oddział przedszkolny. Powiedziała, że było miejsce na oddział 

przedszkolny, sala oraz nauczyciel. Podsumowała, że w innych szkołach jest wszystko, a w 

Sławkowie nic i zostało zabrane to co jest naprawdę potrzebne czyli przedszkole do którego 

chodziły dzieci, a teraz rodzice nie mogą podjąć pracy.  

Odniosła się do sytuacji dziecka, które ma niedosłuch i współpracuje z psychologiem. 

Powiedziała, że przy zmianie szkoły dotychczasowa współpraca cofnie się, a takich 

przypadków jest więcej.  

Poprosiła o niezamykanie szkoły, ponieważ jest ona potrzebna. Dodała, że zostały zabrane 

obwody i nie miało być dowozów w związku z czym dzieci spoza obwodu musiały wypisać 

się ze szkoły w Sławkowie, ponieważ do końca nie było wiadomo co z dowozami, a autobus 

nadal jeździ w miejsca w które jeździł. Powiedziała, że dzieci mieszkające w odległości 1 km 

od szkoły miały chodzić pieszo a są zabierane przez autobus za co oczywiście dziękuje. 

Odniosła się też do przydzielenia dzieci z Morczyn do SP w Zelgnie co znacznie wydłuży 

czas dojazdu rodziców w przypadku nagłych przypadków zdrowotnych dzieci. Jeszcze raz 

poprosiła o nielikwidowanie szkoły w imieniu rodziców oraz dzieci.   

 

Janusz Iwański – przewodniczący Rady Gminy  

Powiedział, że trudno sprostać wszystkim życzeniom. Wyjaśnił, że rozumie sytuację, 

ponieważ sam stracił placówkę oświatową w swojej miejscowości i ludzie się do tego 

dostosowali. Dodał, że nawet jeśli dojdzie do likwidacji, to wiele zależy od dorosłych. 

Odniósł się do ubiegłorocznej sytuacji kiedy mówił, że dzieci lubią zmiany i został z tego 

powodu wyśmiany. Powiedział, że od 20 lat pracuje w SP w Dobrzejewicach liczącej 27 

oddziałów i czasami większe skupiska dzieci mogą nauczyć rywalizacji. Powiedział, że dzieci 

z małych środowisk są ambitne i z pewnością nauczyciele z Grzywny oraz Zelgna dołożą 

starań, aby zmiana była łagodna. Dodał, że można dołożyć starań, aby nauczyciele nie tracili 

pracy. Powiedział, że nie są to łatwe decyzje, ale ekonomia też jest ważna, ponieważ 

mieszkańcy Gminy mają różne potrzeby. Wyjaśnił, że 20 lat temu szkoły były likwidowane 

przez reformę oświaty i również teraz są to konsekwencje reformy wprowadzonej nie myśląc 

o samorządach.  

Odniósł się do słów mieszkańca 1, zarzucającym mu wypowiadanie się na otwarciu szkoły,  

w kwestii jej zamknięta. Powiedział, że nie były to słowa poważne, ale nawiązanie do żartu  

poprzedniego radnego z terenu Sławkowa, kiedy podejmowano decyzje o   likwidacji szkoła 

w Brąchnówku. Jedyne co pozostaje to za nie przeprosić.  Dodał, że na terenie Gminy 

Chełmża mają racje bytu docelowo 2 szkoły ze względu na lokalizację i ilość dzieci, których 

znacznie ubywa. Przyczyniła się do tego likwidacja gimnazjów, zabierająca znaczą ilość 

uczniów z Chełmży. Odniósł się do przydzielenia dzieci z Morczyn do Zelgna i powiedział, 

że zawsze można to zmienić i jeżeli będzie wola przypisać do Grzywny.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Odniósł się do kwestii ekonomicznej i powiedział, że na portalu samorządowym pojawiła się 

informacja, że niezamożne samorządy będą mogły liczyć na większą subwencję oświatową na 
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uczniów małych szkół. Zaznaczył, że subwencja na ucznia takiej szkoły wzrośnie z 611 zł na 

917 zł i może warto wstrzymać się w podejmowaniu tej uchwały.  

 

Janusz Iwański – przewodniczący Rady Gminy  

Powiedział, że takie zapowiedzi były już w latach 2015-2016 i nic z tego nie wyszło. 

 

Radna Stanisława Stasieczek 

Powiedziała, że obecnie jest to projekt rozporządzenia. Wskazała, aby zapoznać się 

z uzasadnieniem, które mówi, że zamożny samorząd może prowadzić małą szkołę, a obecnie 

Resort Edukacji liczy małą szkołę do 144 uczniów. Dodała, że jej wnuk obecnie uczęszcza do 

pierwszej klasy w toruńskiej szkole, której oddział liczy 24 uczniów.  

 

Radna Anna Balińska 

Zapytała czy radni analizowali całą sytuację sieci szkół w Gminie oraz jaki wpływ będzie to 

miało na przyszłość mieszkańców i sytuację w rodzinach. Zakwestionowała czy głosowanie  

nad projektem uchwały jest adekwatne do sytuacji czy jest kwestią dyscypliny w Klubie 

Radnych.  

 

Radna Stanisława Stasieczek 

Odniosła się do pytania Radnego Pawlaka dotyczącego wizyty radnych w Szkole 

w Sławkowie. Zapytała czy ktoś z Radnych szczególnie Radna A Balińska oraz Radny D. 

Pawlak byli w szkole w Zelgnie i zainteresowali się już kilka lat temu, że dzieci w autobusie 

są często przed 7.00 i dojeżdżają z 18 miejscowości.  

 

Radny Grzegorz Garwoliński 

Powiedział, że Radni zapoznają się ze sprawą od wielu miesięcy, szukają różnych rozwiązań 

ekonomicznych czy demograficznych, ale niestety każde zaproponowane rozwiązanie było 

nieodpowiednie, ponieważ dąży się do tego, aby szkoła w Sławkowie pozostała bez zmian. 

Odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi i powiedział, że w tej Gminie było dużo więcej 

szkół i zostały one zamknięte.  

Odniósł się do sprawy posiłków i powiedział, że wiele osób chwali sobie ten system, 

a kuchnia jest domowa. 

 

Radna Anna Balińska 

Odniosła się do wypowiedzi Radnej Stasieczek i powiedziała, że była w szkole w Zelgnie 

i jest ona bardzo ładna. Dodała, że kilka lat temu nie była Radną i nie miała wpływu na 

dojazdy.  

 

Radny Dariusz Pawlak  

Również odniósł się do wypowiedzi Radnej Stasieczek i powiedział, że kilka lat temu 

zarówno on jak Radna Balińska nie byli radymi i nie mieli wpływu na podejmowane decyzje. 

Dodał, że w ciągu ostatnich 5 lat był w gminnych szkołach. Odniósł się do zwiększonej 

subwencji dla małych szkół do 140 uczniów i powiedział, że w Sławkowie jest 121 uczniów.  

Następnie odniósł się do wypowiedzi Radnego Garwolińskiego dotyczącej obiadów 

i powiedział, że cieszy się z tego, że dzieciom smakują obiady i podniósł się standard 

dożywania, jednak standard powinno się podwyższać wszystkim, a nie jak w tym przypadku 

jednym się obniża, aby podwyższyć innym.  
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Radny Grzegorz Garwoliński  

Powiedział, że Gmina dąży do tego, aby wszyscy mieli równy i podobny standard. 

 

Radna Stanisława Stasieczek 

Poprosiła o zamknięcie dyskusji.  

 

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Sławkowie. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

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

Szczepański, Żaneta Talarek 

PRZECIW (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Mirosław Trzpil 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXIV/218/20 w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, która stanowi zał. nr 4 

do protokołu.  

 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poinformował, że projekt budżetu Gminy Chełmża na rok 2021 jest na ukończeniu. Dodał, 

że ostatnio jest sporo pracy, następnie podziękował za uchwalenie podatków, co jest podstawą 

do prac nad budżetem.  

Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady, które otrzymali Radni stanowi 

zał. nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Dodał, że rozumie, że uchwały 

podjęte przez Radę w okresie między sesjami zostały zrealizowane zgodnie 

z harmonogramem.  

 



8 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Ad. 4. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie. 

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXXIV 

Sesji Rady Gminy o godz. 16.51. 

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

zał. nr 6 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

  

Janusz Iwański 

 

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

  

 

 

  


