
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 19 kwietnia 2022 r.

          

 

 

 

 
INFORMACJA 

 

   Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30 odbędzie się XLII  Sesja Rady Gminy 

Łysomice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8. 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie : https://www.bip.lysomice.pl/243,obrady-rady-online 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad. 

          5.  Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy. 

6. Przedstawienie sprawozdań za rok 2021 : 

              a)    Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach, 

  b)    Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach, 

          7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

   a) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Łysomice do Stowarzyszenia  

       Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – projekt uchwały Nr  XLII/269/2022, 

   b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego  

       pn. „Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa  

       ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022   

       w m. Gostkowo”– projekt uchwały Nr  XLII/270/2022, 

   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego  

       pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do  

                   km 4+257 na dł. 4,257 km” – projekt uchwały Nr  XLII/271/2022, 

   d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację  

       zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium    

       Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych   

       uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”– projekt uchwały Nr  XLII/272/2022, 

   e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania  

       inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646”  

       oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646” ”– projekt uchwały Nr  XLII/273/2022, 

   f)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022 

        – projekt uchwały Nr  XLII/274/2022, 
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   g)  zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 

        – projekt uchwały Nr  XLII/275/2022, 

   h) rozpatrzenia petycji z dnia 11 lutego 2022 r. – projekt uchwały Nr  XLII/276/2022, 

    i) rozpatrzenia petycji z dnia 12 lutego 2022 r. – projekt uchwały Nr  XLII/277/2022, 

    j) rozpatrzenia petycji z dnia 13 lutego 2022 r. – projekt uchwały Nr  XLII/278/2022. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 
 

 

 Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


