
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Łysomice, 17 października 2022 r. 

         

 

 

 

 

 
INFORMACJA 

 

 
   Informuję, że w dniu 25 października 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się XLIX  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 XLIX Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy. 

6. Wręczenie aktów nadania awansu zawodowego nauczycielom. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie :  

    a) zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Toruń o uznanie za ochronne lasów położonych  

                  na terenie Gminy Łysomice i będących w zarządzie Nadleśnictwa Toruń 

                  – projekt uchwały Nr XLIX/325/2022, 

    b) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  

                  zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łysomice,  

                  gmina Łysomice – projekt uchwały Nr XLIX/326/2022, 

    c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości  

                  Łysomice, gmina Łysomice – projekt uchwały Nr XLIX/327/2022, 

    d) zmiany uchwały nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r.  

                  w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  

                  oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci  

                  objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym Jelonek w  Papowie  

                  Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice – projekt uchwały Nr XLIX/328/2022, 

    e) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika  

                 Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej,  

                 szkoleniu lub ćwiczeniu – projekt uchwały Nr XLIX/329/2022, 

  f) przyjęcia projektu sztandaru, łańcucha wójta oraz łańcucha przewodniczącego Rady Gminy  

                  Łysomice – projekt uchwały Nr XLIX/330/2022, 
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  g) rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. – projekt uchwały Nr XLIX/331/2022, 

              h) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 XLIX/332/2022, 
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022  

                  – projekt uchwały Nr XLIX/333/2022, 

              j) zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 

      – projekt uchwały Nr XLIX/334/2022. 

9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za rok 2021. 

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 
 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


