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Chełmża, dnia 05.01.2023  r. 

OSO.0012.1.1.2023 (Rew) 

OSO.0012.2.1.2023 (Fin) 

OSO.0012.3.1.2023 (Bud) 

OSO.0012.4.1.2023 (Rol) 

OSO.0012.5.1.2023 (Zdr) 

OSO.0012.6.1.2023 (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 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 08:00  w Sali 

Konferencyjnej na ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża 
 

Porządek wspólnego  posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach 

komunikacyjnych. (druk nr 1) 

3. Podjęcie 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 2) 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do  świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej  w formie posiłku,  zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023. (druk nr 3) 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na 

przyznanie pomocy w zakresie dożywiania w formie udzielenia posiłku, zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych przez osoby i rodziny objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. (druk nr 4) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2023 r. (druk nr 

5) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy Rady gminy Chełmża w 2023 r. (druk nr 6) 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025. (druk nr 7) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Broniewskiego w Zelgnie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w miejscowości Pluskowęsy 71a. (druk nr 

8) 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Chełmża (druk nr 9) 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 

2023 – 2035. (druk nr 10) 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2023 r. (druk nr 11) 

13. Wolne wnioski.  

14. Zakończenie obrad komisji wspólnych. 

 

 

                                      Przewodniczący 

                                        Rady Gminy Chełmża 

 

                                        Janusz Iwański 
 

 

 
 

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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