
 

 Chełmża, dnia 16 grudnia 2022 r. 

OSO.0002.17.2022 

        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, 1005 i 1079) zwołuję na dzień 20 grudnia 2022 r. na godz. 16.00 (wtorek)  LXXI sesję 

Rady Gminy Chełmża, która odbędzie się w Sali konferencyjnej na ul. Paderewskiego 11A, 87-140 

Chełmża z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad LXXI 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 LXIX sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2022 r. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk 

nr 1) 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kiełbasin w rejonie cmentarza. (druk nr 2) 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów 

sołectw w Gminie Chełmża. (druk nr 3) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 2019C Chełmża – Brąchnowo -Pigża w km 3+777 - 3+973 

polegająca na poprawie  bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia. (druk nr 4) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 2019C Chełmża – Brąchnowo -Pigża w km 4+237 – 4+433  

polegająca na poprawie  bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia. (druk nr 5) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu dotacji celowej na utrzymanie 

zlokalizowanej na terenie Gminy Chełmża sieci dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach dróg 

gminnych o długości 3,52 km. (druk nr 6) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na 

„Rozbudowę drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 

6+470 na dł. 3,73 km”. (druk nr 7) 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2022 – 

2035. (druk nr 8) 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2022 r.                                             

(druk nr 9) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Chełmża na lata 2023-2035 (druk nr 

10) 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023-2035; 



b) przedstawienie uchwały Nr 12/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o 

projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035; 

c) przedstawienie opinii z posiedzenia wspólnego Komisji Rady z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2022-

2035; 

d) przedstawienie zmian w projekcie WPF na lata 2023 – 2035 wynikających z 

autopoprawek Wójta; 

e) dyskusja; 

f) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej; 

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023-2035. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. (druk nr 11) 

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej na 2023 r. wraz 

z uzasadnieniem; 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2023 r.: 

- uchwała Nr 12/P/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały 

budżetowej na 2023 rok Gminy Chełmża, 

- uchwała Nr 11/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2023 rok; 

c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady z dnia 29 listopada 2022 r. oraz 

ostatecznej opinii  Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu i 

Porządku Publicznego do projektu uchwały budżetowej z dnia 08 grudnia 2022 r.; 

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady; 

e) przedstawienie zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z autopoprawek 

Wójta; 

f) dyskusja; 

g) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej; 

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 r. . 

13. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Gminy Chełmża.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisja obrad LXXI  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 20.12.2022 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.  
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