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Chełmża, dnia 25.11.2022  r. 

OSO.0012.1.17.2022 (Rew) 

OSO.0012.2.16.2022 (Fin) 

OSO.0012.3.16.2022 (Bud) 

OSO.0012.4.16.2022 (Rol) 

OSO.0012.5.16.2022 (Zdr) 

OSO.0012.6.19.2022 (Ska) 

Radni Gminy Chełmża  

 

          Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża: 

 Komisji Rewizyjnej (Piróg Franciszek, Szczepański Tomasz, Katarzyna Lewandowska, Patrycja Dejewska), 

 Komisji Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego (Kurdynowska Dorota, 

Stasieczek Stanisława, Lewandowska Katarzyna), 

 Komisji Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej (Garwoliński Grzegorz, Grupa Rafał, Trzpil Mirosław), 

 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska (Fałkowski  Henryk, Pawlak Dariusz, Galus Adam), 

 Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji (Dejewska Patrycja, Iwański Janusz, Talarek Żaneta, Kasprzak Ewa), 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Lewandowska Katarzyna, Fałkowski Henryk, Rafał Grupa, Kasprzak Ewa, Żaneta 

Talarek). 

 

Posiedzenie rozpocznie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13:30  w formie zdalnej 
 

Porządek wspólnego  posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.  

2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanych 

przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 

rodziców do placówek oświatowych. (druk nr 1) 

3. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. (druk nr 2) 

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

3) 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Browina. (druk nr 4) 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strużal. (druk nr 5) 

7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na 2023 r. na obszarze Gminy Chełmża. (druk nr 6) 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 

7) 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

(druk nr 8) 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłaty w drodze inkasa. (druk nr 

9) 

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

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 10) 

12. Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2022 

– 2035. (druk nr 11) 



 

13. Projekt uchwała zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2022 r.                                             

(druk nr 12) 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. - zgłaszanie 

wniosków i wydanie opinii o projekcie budżetu gminy na 2023 r.. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Chełmża na lata 2023-2035. 

16. Wolne wnioski.  

17. Zakończenie obrad komisji wspólnych. 

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 29.11.2022 r. do godz. 9:00 (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. 
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