
 

 Chełmża, dnia 25 marca 2022 r. 

OSO.0002.4.2022 

        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 29 marca 2022 r. na godz. 16.00 (wtorek)  LVIII sesję 

Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad LVIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu 

działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za 2021 r. (druk nr 1) 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych za 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy Chełmża na 2022 r. (druk nr 2) 

5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2021 Biblioteki Samorządowej w 

Zelgnie. 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 Biblioteki Samorządowej w 

Zelgnie. 

7. Zatwierdzenie planu działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na rok 2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2022 r. (druk nr 3) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji 

inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego. (druk nr 4) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji 

inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego. (druk nr 5) 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 

6) 

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

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze 

inkasa. (druk nr 7) 

13. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad LVIII 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 odbycie LVIII sesji Rady Gminy Chełmża oraz podjęcie uchwały 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).  

 

Transmisja obrad LVIII sesji Rady Gminy zostanie udostępniona na stronie: https://www.bip.gminachelmza.pl/10116,transmisje-obrad-sesji 

Osoby chcące skorzystać z prawa wstępu na sesje RG  proszone są o zgłoszenie w biurze Rady Gminy w terminie do 29.03.2022 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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