
 

 Chełmża, dnia 24 luty 2023 r. 

OSO.0002.3.2023 

        Radni Gminy Chełmża 

 

 

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

z 2023 r. poz. 40) oraz § 4 ust. 4 Statutu Gminy Chełmża zwołuję na dzień  27 lutego 2023 r. 

na godz. 16:00 (poniedziałek) w Sali konferencyjnej na ul. Paderewskiego 11A, LXXIV sesję 

Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad 

 

1. Otwarcie obrad LXXIV 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 LXXII sesji Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2023 r.  

2. Zapoznanie ze sprawozdaniem  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Zelgno. (druk nr 1) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Pluskowęsy. (druk nr 2) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dźwierzno. (druk nr 3) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dźwierzno. (druk nr 4) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i 

drogi wojewódzkiej. (druk nr 5) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i 

drogi gminnej 100564C. (druk nr 6) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na „ 

Budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na 

odcinku o długości 500m”. (druk nr 7) 

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

„Remont drogi powiatowej nr 1615C  Krusin - Staw -  Bielczyny w km 12+044 – 13+647 

(1,603 km ”. (druk nr 8) 



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

„Rozbudowę drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km0+000 do km 

1+887 ”. (druk nr 9) 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2023 r. (druk nr 10) 

14. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Gminy Chełmża. 

                                         

                                        

                                      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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