
 

 Chełmża, dnia 28 stycznia  2022 r. 

OSO.0002.1.2022 

        Radni Gminy Chełmża 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na dzień 01 lutego 2022 r. na godz. 16.00 (wtorek)  LV sesję 

Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad LV 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. 

e) przyjęcie protokołu z: 

1) LII sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2021 r. 

2) LIII sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2021 r. 

3) LIV sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 r. 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach 

komunikacyjnych. (druk nr 1) 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na okres do 3 

lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (druk nr 2) 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Głuchowo. (druk 

nr 3) 

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża. 

(druk nr 4) 

6. Projekt uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2022 r. (druk nr 5) 

7. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2022 r. (druk 

nr 6) 

8. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad LV sesji Rady Gminy Chełmża. 

    
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374 z późn.zm.) zarządzam wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża oraz opiniowanie uchwał i sprawozdań z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).  

Osoby chcące skorzystać z prawa wstępu na Komisje RG  proszone są o zgłoszenie w biurze Rady Gminy w terminie do 01.02.2022 r. 

do godz. 09.00 (tel. 56 675-60-76, 56 675-60-77, 56 675-60-78). 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Gminy Chełmża z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, komisja, 
klub radnych oraz Wójt. 

                                         Przewodniczący 

                                               Rady Gminy Chełmża 

 

                                              Janusz Iwański 

                                             (podpisano elektronicznie) 
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