
 

 Chełmża, dnia 26 kwietnia 2022 r. 

OSO.0002.6.2022 

        Radni Gminy Chełmża 

 

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

z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godz. 15.45 (piątek)  LX sesję 

Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad LX 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) LVII sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2022 r. 

2. Rekomendacja dla Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Chełmża za 2021 r. 

(druk nr 1) 

3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnych o charakterze 

socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża. (druk nr 2) 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatu kowalskiego. (druk nr 3) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie wspólnie z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia. (druk nr 4) 

6. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zakończenie obrad LX 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 LX sesji Rady Gminy Chełmża oraz podjęcie uchwały z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).  

 

Transmisja obrad  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 29.04.2022 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.  

 
                                         

                                   Z-ca Przewodniczącego 

                                   Rady Gminy Chełmża 

                                      

                                    Stanisława Stasieczek 


