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Rada Gminy Chełmża 

 

Protokół nr XXXIX/21 

z XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Zdalne obrady XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 23 lutego 2021 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 15:41 tego samego dnia. Obrady prowadzone były przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża Janusza Iwańskiego. 

 

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: Adam Galus. 

Radni, którzy dołączyli do obrad w trakcie posiedzenia: Grzegorz Garwoliński 15:05. 

 

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 XXXIX 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 13 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
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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 XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża została radna Dorota Kurdynowska.  

d) przedstawienie porządku obrad, 

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

XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża, który przedstawił.  

Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z porządkiem XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-12).  

Radni nie wnieśli uwag do porządku XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża w związku z czym 

odbywała się ona według następujących punktów: 

 

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne: 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) wybór sekretarza obrad, 

d) przedstawienie porządku obrad, 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

za 2020 r. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i ochrony  ofiar  przemocy w  rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017-2021” za rok 

2020. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów. (druk nr 1) 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną we wsi Browina. (druk nr 2) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości we wsi Nowa Chełmża. 

(druk nr 3) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Strużal. (druk nr 4) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Chełmża z gminami 

i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. (druk nr 5) 

10. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady. 
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11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

za 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione przez 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży – Annę Bykowską na 

posiedzeniu wspólnym komisji poprzedzającym dzisiejszą XXXIX sesję. Dodał, że komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. 

 

Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chełmży za 2020 r., które stanowi zał. nr 3 do protokołu. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017-2021” 

za rok 2020. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione przez 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży – Annę Bykowską na 

posiedzeniu wspólnym komisji poprzedzającym dzisiejszą XXXIX sesję. Dodał, że komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. 

 

Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017-

2021” za rok 2020, które stanowi zał. nr 4 do protokołu. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie” za 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione w zastępstwie 

przez sekretarza Gminy Ewę Pudo na posiedzeniu wspólnym komisji poprzedzającym 

dzisiejszą XXXIX sesję. Dodał, że komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 

sprawozdanie. 

 

Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 

r., które stanowi zał. nr 5 do protokołu. Uwag nie wniesiono.  



4 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów. (druk nr 1) 

 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 r.  

 

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

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. (druk nr 1).  

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/245/21, która stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży działek pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Browina. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 r.  

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

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 8 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną we wsi Browina. (druk nr 2).  
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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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/246/21, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.  

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości we wsi Nowa Chełmża. 

(druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 r.  

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

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości we wsi Nowa Chełmża. (druk nr 3).  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, 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 XXXIX/247/21, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.  

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Strużal. (druk nr 4) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 r.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Strużal. (druk nr 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 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/248/21, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Chełmża 

z gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. (druk nr 5) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 r.  

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

zamknięta.  

 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały wg druku nr 5, który stanowi zał. nr 14 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Chełmża z gminami i 

powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. (druk nr 5).  

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/249/21, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.  
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Ad. 10. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poruszył następujące tematy: 

 zła tendencja demograficzna, 

 ciekawe inicjatywy podejmowane przez CIK – próba pomysłów online, 

 uchwała w sprawie MOF, 

 składanie sprawozdań finansowych przez Rady Sołeckie – poprosił radnych 

o dopilnowanie złożenia sprawozdań przez Sołectwa z ich obszarów, 

 potwierdzenie przez Sołectwo Dziemiony organizacji tegorocznych dożynek, 

 ogłoszony przez KOWR II przetarg na sprzedaż działek w Zalesiu. 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał rady stanowi zał. nr 16 do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta.  

 

 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

 

Radny Dariusz Pawlak  

Zapytał czy organ prowadzący wie jak potoczy się likwidacja Szkoły Podstawowej 

w Sławkowie oraz czy ma jakieś informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ 

na stronach internetowych SP w Grzywnie oraz SP w Zelgnie pojawiły się informacje 

o naborze do klas pierwszych oraz zerówek z podzielonym obwodem SP w Sławkowie - 

powołując się na uchwałę intencyjną Rady Gminy z dnia 03 listopada 2020 r.. Zaznaczył, 

że jest to uchwała intencyjna, w związku z czym zapytuje czy jest jakaś podstawa prawna, 

aby były wykonywane takie działania, a jeżeli nie ma to prosi Przewodniczącego Rady 

o interwencję w tej sprawie.  

Wójt Jacek Czarnecki 

Powiedział, że jak przyjdzie czas będzie odpowiedź. Dodał, że  jego zdaniem procedura 

likwidacji szkoły jest jasna więc dziwi się, że takie pytania są zadawane.  

Ewa Pudo – sekretarz Gminy 

Poinformowała, że w uchwale intencyjnej w paragrafie 2 był zawarty jednoznaczny zapis, 

że od 1 września uczniom zlikwidowanej szkoły zamieszkałym w Sławkowie zapewnia się 

możliwość kontynuacji nauki w SP w Grzywnie, a uczniom zamieszkałym w Mirakowie 

i Morczynach w SP w Zelgnie. Zaznaczyła, że jest to zapis obecnie obowiązującej uchwały, 

a w tej chwili trwa procedura likwidacyjna stąd dyrektorzy szkół stosują się do zapisów 

obowiązującej uchwały.  
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Janusz Iwański – przewodniczący Rady  

Podziękował za wyjaśnienie i dodał, że nie musi już interweniować w tej sprawie. Powiedział, 

że zdaje sobie sprawę, że nie zadawala to radnych i społeczności lokalnej z rejonu 

likwidowanej szkoły. 

Radny Dariusz Pawlak 

Zaznaczył, że jest to uchwała o zamiarze likwidacji, a nie o likwidacji.   

Radny Mirosław Trzpil 

Poinformował, że w roku bieżącym ma zostać wykonana nakładka na odcinku drogi 

wojewódzkiej Grzywna-Chełmża. Podziękował Radnej Sejmiku Województwa Katarzynie 

Lubańskiej za duże zaangażowanie w tej sprawie oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu.  

 

Przewodniczący obrad przypomniał Przewodniczącym Komisji stałych Rady Gminy Chełmża 

o ustaleniu terminów posiedzeń w sprawie sprawozdań za rok 2020.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

 

Ad. 12. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XXXIX 

sesji Rady Gminy. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie XXXIX 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 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


