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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XXXVI/20 

z XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

Zdalne obrady XXXVI sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 14 grudnia 2020 o godz. 

16:00, a zakończono o godz. 18:29 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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: Anna Balińska. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Z-ca Wójta Kazimierz 

Bober, Sekretarz Gminy Ewa Pudo, Skarbnik Gminy Marta Rygielska oraz Radca Prawny 

Andrzej Wróblewski.  

 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XXXVI 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 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 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. 
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Pozostali Radni nie zgłosili innych kandydatur oraz sprzeciwu do powyższej propozycji 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

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

d) przedstawienie porządku obrad, 

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

XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża, który przedstawił.  

Porządek XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-13).  

Radni nie wnieśli uwag do porządku XXXVI sesji Rady Gminy Chełmża.  

 

 

e) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 03 listopada 2020 r.. 

 

Przewodniczący obrad poinformował o braku pisemnych uwag do treści protokołu 

podejmowanego na dzisiejszej sesji.  

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 03 listopada 2020 r...  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Piróg, Stanisława Stasieczek, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

BRAK GŁOSU (1) 

Tomasz Szczepański 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 03 listopada 

2020 r.. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze 

inkasa. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru 

opłat w drodze inkasa wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa. 

(druk nr 1).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/226/20 zmieniającą uchwałę w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i poboru opłat w drodze inkasa, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.  

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabezpieczenie 

spłaty pożyczki. (druk nr 2) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 

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

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabezpieczenie spłaty pożyczki. 

(druk nr 2).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXVI/227/20 w sprawie ustanowienia 

hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu na zabezpieczenie spłaty pożyczki, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.  

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. (druk nr 3) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

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

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (druk nr 3).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Adam Galus, Grzegorz Garwoliński, Janusz Iwański, 

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

Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

PRZECIW (1) 

Rafał Grupa 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXVI/228/20 w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.  
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.. (druk nr 4) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. wg druku nr 4, który 

stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2021 r.. (druk nr 4).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/229/20 w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r., która stanowi 

zał. nr 10 do protokołu.  

 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii w 2021 r.. (druk nr 5) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii w 2021 r wg druku nr 5, który stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

w 2021 r.. (druk nr 5).  
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Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/230/20 w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r., która stanowi zał. nr 12 do protokołu.  

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża 

na lata 2020-2035. (druk nr 6) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Chełmża na lata 2020-2035 wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2020-2035. (druk nr 6).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/231/20 zmieniającą Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy Chełmża na lata 2020-2035, która stanowi zał. nr 14 do protokołu.  

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 7) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 14 grudnia 2020 r.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

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

wg druku nr 7, który stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 7).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/232/20 zmieniającą budżet Gminy Chełmża 

na 2020 r., która stanowi zał. nr 16 do protokołu.  

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Chełmża na lata 2021-2035. 

 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035; 

 

Jacek Czarnecki – Wójt Gminy 

Powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wymaganym przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową. Wyjaśnił, że wytycza kierunki inwestycji oraz jest 

dokumentem planistycznym i prognozowym. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez RIO.  

 

b) przedstawienie uchwały Nr 5/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o 

projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035; 

 

Uchwałę Nr 5/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2035, która stanowi zał. nr 17 odczytała skarbnik Gminy 

Marta Rygielska.  

 

c) przedstawienie opinii z posiedzenia wspólnego Komisji Rady z dnia 24 listopada 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na 

lata 2021-2035; 
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Odczytano opinię z posiedzenia wspólnego Komisji Rady z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035, 

która stanowi zał. nr 18 do protokołu.  

 

d) przedstawienie zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża 

na lata 2021-2035 wynikających z autopoprawek Wójta; 

 

Zmiany przedstawiła skarbnik Gminy Marta Rygielska według zestawienia, które stanowi 

zał. nr 19 do protokołu.  

 

e) dyskusja; 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

f) głosowanie nad zmianami w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Chełmża na lata 2021-2035 wynikających z autopoprawek Wójta; 

 

Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzonych autopoprawek.  

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki - Zadanie jednoroczne „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe” 

zostało zmienione na 2 letnie poprzez zmianę wartości zadania i ujęte w przedsięwzięciach..  

 

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

 

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 (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035. 

 

 

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035 z wprowadzonymi autopoprawkami, który 

stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża 

na lata 2021-2035 przed autopoprawkami stanowi zał. nr 21 do protokołu.  
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Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża 

na lata 2021-2035..  

 

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

 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXVI/233/20 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035, która stanowi 

zał. nr 22 do protokołu.  

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. 

 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej na 2021 r. wraz 

z uzasadnieniem; 

 

Jacek Czarnecki - Wójt Gminy 

Powiedział, że jak widać jest to dość ciekawy budżet, choć może się wydawać, że pomysł 

planowania deficytu na ponad 7 milionów od początku roku jest szalony. Wyjaśnił, że już 

dziś przy uchwalaniu budżetu w projekcie wpisana jest kwota w wysokości ok. 3 milionów na 

pokrycie deficytu, co dość mocno uspokaja sytuację. Dodał, że 3 miliony o których 

powiedział składają się z 1,5 miliona nadwyżki oraz 1,5 miliona od Premiera, co daje duże 

szanse inwestycyjne. Przypomniał, że Gmina emitowała obligacje, które są zabezpieczeniem 

3 letnim sytuacji covidowej.   

Powiedział, że rok się jeszcze nie zakończył, a prognozy zapowiadały spore obniżenie 

dochodów, czego Gmina się obawiała. Wyjaśnił, że jeszcze za wcześnie, żeby wypowiedzieć 

się o roku 2020, ale intuicja podpowiada, że nie będzie aż tak tragicznie i rok może zakończyć 

się całkiem przyzwoicie, co daje szanse na zmniejszenie planowanego deficytu. Przypomniał, 

że Gmina wykonuje dużo inwestycji unijnych, które wymuszają po stronie własnej posiadanie 

dużych środków inwestycyjnych. Powiedział, że rok 2020 i 2021 jest mocnym finałem 

korzystania ze środków unijnych, które pojawiły się w ZIT i Urzędzie Marszałkowskim. 

Zaznaczył, że Gmina dość aktywnie korzystała z tych programów i teraz trzeba się postarać 

o zrealizowanie inwestycji. Dodał, że rok 2021 nie będzie całkowitym finałem tych inwestycji 

bo już teraz wiadomo, że inwestycja na Paderewskiego czy kanalizowanie rejonu Cypla 

będzie zadaniem dwuletnim.  

Powiedział, że w okolicy marca – kwietnia 2020 r, zostały podjęte decyzje o wstrzymaniu 

wielu tematów w związku z niepewnością dochodów. Wyjaśnił, że po półroczu tematy 

zostały przywrócone i budżet uchwalony na 2020 r. kiedy jeszcze nikt nie wiedział o covidzie 

praktycznie zostanie zrealizowany.  
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Dodał, że od nowego roku zaczyna się kolejna perspektywa finansowa Unii. Powiedział, 

że sejmik uchwali strategię do której nie będzie wpisany ZIT Bydgosko-Toruński, a będzie 

ona zakładała utworzenie 3 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych tzw. MOF, które mają 

stworzyć swoje pomysły na wzięcie pieniędzy unijnych. Dodał, że temat wiąże się z rokiem 

2021 i pewnie będzie trzeba popracować nad przyszłością Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Torunia w którym znajduje się Gmina oraz wyszukania kolejnych zadań, co będzie wiązało 

się też z budżetem. 

Powiedział, że przed Gminą ciekawy rok z nadzieją na zwyciężenie covidu, ale również 

niewiadomą w dochodach. Dodał że nie potrafi tego przewidzieć, ale zawirowania 

w dochodach mogą się zdarzyć, dlatego założył jakieś bezpieczeństwo planując budżet wraz 

z Panią Skarbnik. 

 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2021 

r.: 

1) uchwała Nr 5/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok Gminy Chełmża, 

2) uchwała Nr 4/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 

2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2021 rok; 

 

Uchwały odczytała skarbnik Gminy Marta Rygielska. Uchwała Nr 5/P/2020 Składu 

Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 

r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Chełmża 

stanowi zał. nr 23 do protokołu, natomiast uchwała Nr 4/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 

RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2021 rok 

stanowi zał. nr 24 do protokołu.  

 

c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady z dnia 24 listopada 2020 r. oraz 

ostatecznej opinii Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu 

i Porządku Publicznego do projektu uchwały budżetowej z dnia 04 grudnia 2020 r.; 

 

Odczytano opinię z posiedzenia wspólnego Komisji Rady z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035, 

która zawarta jest w zał. nr 18 do protokołu.  

 

Członek Komisji  Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu i Porządku 

Publicznego Katarzyna Lewandowska odczytała opinię ostateczną Komisji z dnia 07 grudnia 

2020 r., która stanowi zał. nr 25 do protokołu.  

 

 

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady; 

 

Jacek Czarnecki Wójt Gminy 

Wyraził pełen szacunek dla Komisji Finansów za przygotowanie rzetelnej analizy projektu 

budżetu na 2021 r. oraz zwrócenie uwagi na wiele elementów. Przypomniał, że niedawno 

budżet przekroczył 40 milionów w związku z czym należało zatrudnić audytora, który 

w trakcie roku kontroluje wydatki. Dodał, że dziś budżet sięga już granicy 50 milionów, a w 

wydatkach prawie 57 milionów. Powiedział, że może wydawać się, że sytuacja się polepsza, 



11 

ale nie jest tak do końca, ponieważ rosną obciążenia co powoduje wzrost po stronie 

dochodowej i wydatkowej.  

Odniósł się do opinii Komisji Finansów, która poruszyła sporo spraw, w tym 3 do których 

chce się odnieść. Pierwsza sprawą jest fundusz sołecki z którego niektóre Gminy 

zrezygnowały lub obcięły i część pieniędzy przekazały na inne dziedziny nie zawsze 

inwestycyjne, a nawet na pokrycie bieżącej działalności. Dodał, że patrząc na zachowania 

Sołectw niektóre z ich podeszły bardzo optymistycznie i zaplanowały spotkania, jednak może 

okazać się, że będzie trzeba ten fundusz zmienić.  

Następnie odniósł się do oświaty do której brakuje sporej kwoty, aby ją zbilansować. 

Powiedział, że nie jest zbyt wielkim optymistą, aby wierzyć, że subwencja kiedykolwiek 

zbilansuje wydatki, jednak kiedy nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nie jest dobrze 

i oświata w Gminie jest źle zbudowana. Powiedział, że sztuką jest znalezienie takiego 

rozwiązania i kompromisu, aby zmniejszyć wydatkowanie podatków podatników na oświatę. 

Powiedział, że to nie jest dobra sytuacja i na dobrą sprawę radni powinni głosować dziś 

przeciw takiemu rozwiązaniu, a jeden radny powinien podnieść głos i być bardzo 

zadowolony, że dostaje pieniądze na oświatę i utrzymanie szkoły. Dodał, że łatwiej być 

demagogiem, niż realnie spojrzeć na to co się dzieje.  

Na koniec odniósł się do organizacji społecznych. Powiedział, że rzeczywiście jest małe 

tąpnięcie w organizacjach, ale rok 2020 z covidem był bardzo trudny w wydatkowaniu 

pieniędzy na tematy miękkie. Dodał, że wiele fundacji, które wspierały organizacje 

pozarządowe ma bardzo duży zastój. Powiedział, że z jednej strony jest spore zahamowanie 

w napływanie nowych organizacji, ale też jest ustawiona dla nich spora poprzeczka.  

 

e) przedstawienie zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z autopoprawek 

Wójta; 

 

Zmiany przedstawiła skarbnik Gminy Marta Rygielska według zestawienia, które stanowi 

zał. nr 19 do protokołu.  

 

f) dyskusja; 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że budżet jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ jak się patrzy na planowaną 

kwotę dochodów jest to ponad 50 milionów, a przeglądając WPF planowana kwota długu na 

2021 rok wynosi ponad 35 milionów. Dodał, że wszystkie obligacje, które są emitowane na 

pokrycie deficytu można powiedzieć, że są kredytem, który w przyszłości będzie trzeba 

spłacić.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

g) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej; 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 1 - 1. W zał. 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2021 r. z rubryki 

„Uwagi” wykreślono zbędne zapisy. Zadanie jednoroczne „ Przebudowa drogi gminnej 

nr 100502 C w m. Skąpe” zostało zmienione na 2 letnie poprzez zmianę wartości zadania 

z kwoty 410 000,00 zł na kwotę 420 000,00 zł tj. o środki wydane w 2020 r. .  
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Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 2 - 2. W zał.14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego w 2021 r. dopisano nazwę sołectwa –Liznowo..  

 

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

 

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 (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 3 - 3. W zał.2 Plan wydatków budżetowych w 2021 r. dokonuje się 

przesunięcia miedzy rozdziałami : 85215 – dodatki mieszkaniowe + 10 000,00 zł 75023 –

Urząd Gminy - 10 000,00 zł .  

 

 

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

 

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 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę nr 3 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 4 - 4. W uchwale normatywnej dodano pkt.8 w § 16 Upoważnia się Wójta 

Gminy do: „Udzielania pożyczek do wysokości 20 000,00 zł.” .  

 

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

 

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 (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę nr 4 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.. 

 

Głosowano w sprawie: 
autopoprawki 5 - 5. Dodano § 18 w brzmieniu: 1. Uzyskane przez gminne jednostki 

budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają 

wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów 

wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Uzyskane przez gminne 

jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych 

stanowią dochody budżetu gminy. .  

 

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

 

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 (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 
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Rada większością głosów przyjęła autopoprawkę nr 5 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r. . 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 

2021 r. z wprowadzonymi autopoprawkami, który stanowi zał. nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. przed 

autopoprawkami stanowi zał. nr 27 do protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r. ..  

 

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

 

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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Balińska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXVI/234/20 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chełmża na 2021 r., która stanowi zał. nr 28 do protokołu.  

 

 

Ad. 11. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Podziękował za przyjęcie budżetu i dodał, że cieszy się, że wielu radnych nie reprezentuje już 

tylko swojego małego rejonu, ale całą Gminę Chełmża. Powiedział, że większość radnych 

czuje, gdzie jest szansa na rozwój, że trzeba korzystać z pieniędzy zewnętrznych i prowadzić 

inwestycje. Dodał, że jest to odrabianie zaległości, a radni jeżdżąc na zebrania wiejskie 

powinni wiedzieć czego brakuje mieszkańcom i również radny Pawlak pewnie słyszał, 

że brakuje dróg w Kuczwałach, ale chyba jeszcze nie do końca czuje swoją rolę.  

Powiedział, że dokładanie do oświaty 5 milionów przez 5 lat daje 25 milionów. Wyjaśnił, że 

nie może być tak, że jedna dziedzina dołuje Gminę i powoduje długi, a inne  dziedziny życia 

padną, bo mamy lub też nie mamy odwagi by zorganizować sobie porządnie oświatę, która 

nie będzie, aż tyle kosztowała. Dodał, że ma nadzieję, że rozsądek kiedyś wygra i niektórzy 

się opamiętają, ale nie może być tak, że osoby trzecie mieszają Gminie w budżecie 

powodując problemy. Powiedział, że Gminie nie wolno przestać inwestować, zatrzymać 

sportu, czy kultury i wielu innych dziedzin życia bo Gmina nie jest od tego, aby zbierać 

podatki i łożyć tylko w oświatę. Powiedział, że proponował podatek oświatowy, jeśli 

mieszkańcy chcą utrzymywać tak drogą oświatę i można zrobić referendum w tej sprawie.  
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Jeszcze raz podziękował za prezent dla mieszkańców w postaci budżetu. 

Następnie poruszył tematy: 

- wymuszenia przyspieszenia sesji związanego z szansą na pieniądze od Marszałka na drogę 

w Skapem, która znalazła się na liście rezerwowej, 

- inwestycji WODKAN mającej na celu likwidację oczyszczalni w Dźwierznie; 

poinformował, że na razie trwa bez zakłóceń, mieszkańcy są życzliwi i wpuszczają kolektor 

przez posesje, 

- przetargu powiatu na ważną ścieżkę Sławkowo – Browina (brakuje ok.  350 tys.), 

- wstrzymania prac kilku linii kolejowych w tym Chełmża- Bydgoszcz przez Marszałka, 

- podpisania aktu notarialnego przekazującego na rzecz Województwa Pałac w Nawrze, 

- poszukiwania modelu funkcjonalnego dla Pałacu w Brąchnówku, 

- środków pozyskanych na samochody dla straży – spore pieniądze w tym roku ponad 2,5 mln 

złotych – podstawowym źródłem był Fundusz Sprawiedliwości do czego przyczynił się Poseł 

Mariusz Kałużny, 

- otrzymania 2,5 miliona od Premiera z II konkursu na  bezpieczeństwo drogowe, 

- złożonego wniosku o 7 milionów do Ministra Rozwoju na projekt obudowy Europy, 

- Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), 

- kolei Kowalewo – wygrana za lata 2017/18 za nieczynną linię,  

Następnie poinformował, że w Gminie na kwarantannie przebywa ok. 160 osób, a spore 

skupisko obecnie jest w Grzywnie i Browinie. 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał rady stanowi zał. nr 29 do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że faktycznie w Kuczwałach nie ma dróg mimo tego, że mieszkańcy oraz on sam 

jako radny składał o to wnioski. Dodał, że widocznie ktoś uznał, że taka inwestycja nie jest 

potrzebna i uważa za bardziej zasadne inwestycje wykonanie Kopca w Kończewicach na 

który planuje się w 2021 roku wydać 280 tysięcy. Dodał, że trzeba cieszyć się z budżetu jaki 

jest i życzył wszystkim Wesołych Świąt.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

Ad. 12. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

 

Radny Adam Galus 

Odniósł się do wystąpienia Wójta. W imieniu mieszkańców wsi Skąpe oraz Ochotniej Straży 

Pożarnej podziękował Posłowi Mariuszowi Kałużnemu za pomoc, którą otrzymali strażacy 

w postaci lekkiego wozu bojowego. Dodał, że walczą jeszcze o wymianę drugiego wozu 

i myśli, że Skąpe zasługuje na to, co pokazało chociażby zaangażowanie w odbiór samochodu 

oraz porządek w remizie. Jako Radny Gminy podziękował jeszcze raz Posłowi, a jako 

Dyrektor Biura Poselskiego podziękował Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu oraz 

pracownikom zaangażowanym w projekt, ponieważ było bardzo mało czasu na złożenie 

wniosku. Podziękował za zaangażowanie Wójtowi oraz pracownikowi Urzędu – Edwardowi 

Kanieckiemu  którzy pokazali, że działamy skutecznie i udało pozyskać się dwa samochody. 
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Przewodniczący obrad Janusz Iwański złożył życzenia świąteczne mieszkańcom, radnym oraz 

wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Chełmża w imieniu całej Rady Gminy. Podziękował 

za pracę w trudnym roku szczególnie działom służącym społeczności lokalnej – GOPS, 

oświata czy służba zdrowia.  

 

Jacek Czarnecki - Wójt Gminy 

Przeprosił za kryzys w funkcjonowaniu urzędu, i wyjaśnił, że praktycznie od 7 listopada 

przyszedł trudny moment i nie było nawet kim obstawić Urzędu. Powiedział, że załoga wraca 

do normy i sytuacja się stabilizuje, co pozwala patrzeć optymistyczne w przyszłość. 

Podziękował pracownikom, że mimo różnych trudności wspomagali funkcjonowanie urzędu. 

Przeprosił mieszkańców za kłopoty i utrudnienia w funkcjonowaniu, ale poprosił też o 

zrozumienie.  

 

W związku z brakiem dalszych  zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 13. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXXVI 

Sesji Rady Gminy o godz. 18.29. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie XXXVI sesji Rady Gminy stanowi 

zał. nr 30 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 31 do protokołu. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

  

Janusz Iwański 

 

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


