
 

 Chełmża, dnia 24 czerwca 2022 r. 

OSO.0002.9.2022 

        Radni Gminy Chełmża 

 

 

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

(Dz.U. z 2022 poz. 559) zwołuję na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 16.00 (wtorek) w 

Pastorówce (Zelgno 16) LXIII sesję Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem 

obrad: 

 

1. Otwarcie obrad LXIII sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne oraz 

ślubowanie: 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

b) złożenie ślubowania przez Panią Ewę Martę Kasprzak 

c) stwierdzenie prawomocności obrad, 

d) wybór sekretarza obrad, 

e) przedstawienie porządku obrad, 

f) przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy z dnia 13 maja 2022 r. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2021 r. (druk nr 1) 

3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2021 r. (druk nr 2) 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczebności  Komisji stałych 

Rady Gminy Chełmża. (druk nr 3) 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych  Komisji 

stałych Rady Gminy  Chełmża. (druk nr 4) 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2022 r. (druk nr 5) 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmża za 2021 r. 

a) przedstawienie raportu; 

b) debata; 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. 

(druk nr 6) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r.: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r.;  

b) odczytanie uchwały  Nr 16/S/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża  sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy; 

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie  wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 rok;   



d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r. – dyskusja nad sprawozdaniami; 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r. 

(druk nr 7) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r.: 

a) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża;   

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 

6 czerwca 2022 r. o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy z wykonania 

budżetu Gminy Chełmża  za 2021 r.;  

c) odczytanie uchwały Nr 17/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża 

za 2021 r.,   

d) dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy z dnia 06 czerwca 2022 r.;     

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. (druk nr 8) 

10. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Gminy Chełmża. 

 

   

Transmisja obrad LXIII sesji Rady Gminy zostanie udostępniona na stronie:  

https://www.bip.gminachelmza.pl/10703,zapisy-obrad-sesji-2021 

 
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 
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