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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XLI/21 

z XLI sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Zdalne obrady XLI sesji Rady Gminy Chełmża rozpoczęto 21 kwietnia 2021 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 15:55 tego samego dnia. Obrady prowadzone były przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża Janusza Iwańskiego. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. 

 

Obecni: 

1. Anna Balińska – dołączenie do obrad o godz. 13:05 

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, Grzegorz Garwoliński.  

 

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

Bober, Sekretarz Gminy Ewa Pudo oraz Skarbnik Gminy Marta Rygielska. 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XLI 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 12 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 XLI sesji Rady Gminy Chełmża została radna Dorota Kurdynowska.  

d) przedstawienie porządku obrad. 

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

XLI sesji Rady Gminy Chełmża, który przedstawił. 

Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z porządkiem XLI sesji Rady Gminy Chełmża stanowi 

zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-11).  

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

odbywała się ona według następujących punktów: 

 

1. Otwarcie obrad XLI 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 rzeczowo-finansowe z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2020 r. oraz plan pracy tej komisji w 2021 r. 

3. Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. 

4. Rekomendacja dla Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chełmża za 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie udziałów 

w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” spółka z o.o. (druk nr 1) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej 

spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. (druk nr 2) 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2021 – 2035. (druk nr 3) 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2021 r. (druk nr 4) 

9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. oraz plan pracy tej komisji 

w 2021 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie oraz plan pracy Komisji zostały 

przedstawione przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Stanisławę Stasieczek oraz uzyskały pozytywną opinię na wspólnym 

posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia 2021 r.  



3 

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

zamknięta.  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Gminy Chełmża zapoznała się ze sprawozdaniem 

rzeczowo-finansowym z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 r., które stanowi zał. nr 3 do protokołu oraz planem pracy tej komisji 

w 2021 r., który stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 3. Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

na 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że raport został przedstawiony przez Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisławę Stasieczek oraz 

uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia 

2021 r.  

 

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

zamknięta.  

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia raportu z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

na 2020 r..  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

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

Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada jednogłośnie zatwierdziła raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2020 r., który stanowi zał. nr 5 do protokołu.  

 

 

Ad. 4. Rekomendacja dla Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chełmża za 2020 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawa została przedstawiona przez kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Bykowską oraz uzyskała pozytywną opinię 

na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia 2021 r. 

 

Sekretarz obrad odczytała projekt rekomendacji, który stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Rekomendacja dla Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chełmża za 2020 r..  
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Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

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

Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada jednogłośnie przyjęła rekomendację, która stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie udziałów 

w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” spółka z o.o. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Dodał, że jest to szansa na mieszkania dla młodych, a sam program jest forsowany przez rząd 

i  Poseł Iwonę Michałek, która osobiście zachęcała Gminy do wejścia w inicjatywę.  

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 8 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” spółka z o.o. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

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

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/257/21, która stanowi zał. nr 9 do 

protokołu. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów 

w tworzonej spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 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 10 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej spółce 

celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

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

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/258/21, która stanowi zał. nr 11 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący obrad dodał, że zaniepokoiło go kolejne wstrzymanie się od głosu Radnego 

Pawlaka, który wraz z Panią Poseł bierze udział w spotkaniach i propaguje program. 

Powiedział, że takie zachowanie skłania do przemyśleń, że być może nie będzie to dobra 

inicjatywa, ponieważ wydaje się dziwne, że ktoś kto stoi za programem nie popiera go.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Powiedział, że popiera program całym sercem, ale w związku z tym, że promował go wraz 

z Panią Minister oraz spotykał się z samorządowcami wolał wstrzymać się od głosu, 

ponieważ nie chce być oskarżony o jakąkolwiek stronniczość. 

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że nadal dziwi go głos wstrzymujący Radnego, ponieważ jeżeli promuje program 

to powinien przekonywać radnych do przystąpienia oraz poprzeć program swoim głosem.  
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Radna Katarzyna Lewandowska  

Dodała, że popiera Pana Przewodniczącego, ponieważ też zastanowiło ją wstrzymanie się od 

głosu Radnego Pawlaka. Powiedziała, że jeżeli coś się popiera to powinno się zagłosować za.  

 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.  

 

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

na lata 2021 – 2035. (druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 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 12 do 

protokołu. 

 

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

2021 – 2035. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, 

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

Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/259/21, która stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2021 r. (druk nr 4) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia komisji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2021 r.  

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 14 do 

protokołu. 
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Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2021 r. (druk nr 4).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Patrycja Dejewska, Henryk Fałkowski, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota Kurdynowska, 

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

Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Balińska, Dariusz Pawlak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Galus, Grzegorz Garwoliński 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/260/21, która stanowi zał. nr 15 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Poruszył następujące tematy: 

1) wiosna – początek intensywnych prac inwestycyjnych – stwierdził, że rozwój jest 

sensem istnienia Gminy; 

2) poinformował o jutrzejszej wizycie zarządu Strefy Ekonomicznej z Sopotu – temat 

CPI i węzeł; 

3) poinformował, że Gmina ubiega się o utworzenie 4 punktów szybkich szczepień 

w Nawrze, Zelgnie, Skapem i Grzywnie w partnerstwie z Neucą – wyjaśnił, 

że Wojewoda nie przyjął propozycji i zostało wysłane odwołanie w tej sprawie, dodał, 

że utworzenie takich punktów byłoby wygodą dla mieszkańców; 

4) poinformował, że Zakład Usług Komunalnych WODKAN kończy inwestycję budowy 

kolektora Pluskowęsy-Dźwierzno, którego celem jest likwidacja starej, kosztowanej 

oczyszczalnie w Dźwierznie; 

5) powiedział, że wiosna motywuje do robienia porządków – podziękował Sołtysom, 

którzy organizowali akcje sprzątania; 

6) poinformował o szeregu złożonych wniosków, na które nie ma odpowiedzi:  

a) brak rozstrzygnięcia przez Premiera listy dróg samorządowych (droga 

Grzywna koło kościoła, Drzonówko),  

b) droga z rezerwy w miejscowości Skąpe otrzymała środki, 

c) oczekiwanie na ocenę wniosku Rodzynki Zalesie,  

d) bez informacji ścieżka Warszewice-Kończewice, 

e) brak decyzji o wnioskach na miejscowości po PGR; 

7) zmiana propozycji BGK na budownictwo komunalne – maksymalne dofinansowanie 

w wysokości 80% - powrót do tematu projektu Browiny (3 mieszkania komunalne i 2 

socjalne), 

8) poinformował, że mają pojawić się dodatkowe środki z PROW i Ziemi Gotyku, 
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9) poinformował, że uczeń SP w Zelgnie został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady 

w  dziedzinie chemii. 

 

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. 10. Wolne wnioski i informacje. 
 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

Następnie przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 

30 kwietnia 2021 r.  

 

Radny Dariusz Pawlak 

Zapytał czy wiadomo jakie będą dalsze losy Szkoły Podstawowej w Sławkowie – co Gmina 

będzie dalej robiła, czy temat został wstrzymany. Powiedział, że Przewodniczący Rady 

na ostatniej sesji odczytał pismo z którego wynikało, że nie wszyscy rodzice zostali 

skutecznie poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły.  

 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański 

Powiedział, że temat jest w trakcie, będzie kontynuowany oraz przyjdzie odpowiedni czas na 

podjęcie uchwały. Odniósł się do poinformowania wszystkich rodziców i powiedział, 

że stosowane pismo zostało wysłane, prawnie jednak wygląda, że jeden rodzic nie został 

poinformowany. Wyraził wątpliwość w stosunku do braku wiedzy o zamiarze likwidacji 

przez osobę, która złożyła pismo.  

 

Wójt Jacek Czarnecki 

Powiedział, że część rodziców już zapisuje dzieci do innych szkół. Wyjaśnił, że szkoła ma 

uchwałę o zamiarze likwidacji oraz zgodę Kuratora, dlatego dziwią go pytania Radnego. 

Powiedział, że zrobi wszystko, aby stało się tak jak Radni postanowili i do tego Gmina 

zmierza.  

 

Radny Dariusz Pawlak  

Powiedział, że jeżeli chodzi o kwestię poinformowania rodziców o zamiarze likwidacji 

to wszyscy rodzice powinni zostać skutecznie poinformowani, natomiast rozumie, że brak 

skutecznego poinformowania nieważne którego rodzica jest przesłanką prawną, aby 

ostatecznie uchwałę likwidacyjną unieważnić. 

 

Wójt Jacek Czarnecki 

Powiedział, że nie jest prawnikiem, a Gmina ze spokojem wykonuje procedury przewidziane 

na najbliższe miesiące łącznie z inwentaryzacją mienia szkoły.  

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Ad. 11. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XLI sesji 

Rady Gminy. 
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Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie XLI sesji Rady Gminy stanowi 

zał. nr 17 do protokołu. 

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

Płyta z nagraniem obrad XLI sesji Rady Gminy Chełmża stanowi zał. nr 19 do protokołu.  

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański 

  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


