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Chełmża, dnia 17.03.2023  r. 

OSO.0012.1.4.2023 (Rew) 

OSO.0012.2.4.2023 (Fin) 

OSO.0012.3.4.2023 (Bud) 

OSO.0012.4.4.2023 (Rol) 

OSO.0012.5.4.2023 (Zdr) 

OSO.0012.6.5.2023 (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 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14:00  w Sali 

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

Porządek wspólnego  posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.  

2. Informacja na temat działalności Izby Rolniczej - spotkanie z delegatami. 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży za 2022 

rok. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chełmża 

za 2022 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu 

działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za 2022r. (druk nr 1) 

6. Sprawozdanie Finansowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych za 2022 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy Chełmża na 2023 r. (druk nr 2) 

8. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. 

9. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. 

10. Plan działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na rok 2023. 

11. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2022 r. (druk nr 3) 

12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabezpieczenie spłaty pożyczki. 

(druk nr 4) 



 

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 

uchwałę Nr LI/310/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów 

położonych w miejscowości Bielczyny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy. (druk nr 5) 

14. Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w numerze uchwały Nr 

LXXI/461/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Dźwierzno. (druk nr 6) 

15. Wolne wnioski.  

16. Zakończenie obrad komisji wspólnych. 

 

 

                                      Przewodniczący 

                                        Rady Gminy Chełmża 

 

                                       Janusz Iwański 
 

 

 

 

 

 

 
 

Podstawa prawna:  

Na podstawie § 27 Statutu Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2002 roku  

„§ 27.  Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji lub z własnej 

inicjatywy…”  

oraz  art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

„ art. 15 zzx. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu 

terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w 

organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne 

formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).  

2. O zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w 

głosowaniu jawnym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w 

organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.”  

 

O możliwości prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość zdecydują Komisje Wspólne w 

głosowaniu jawnym. 

 

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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