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P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/ 21 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu  18 marca 2021 roku.  

Sesję przeprowadzono w sposób zdalny – korespondencyjny. 

 

 

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku sesji. 

3. Glosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru  deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela  nieruchomości oraz  warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji  elektronicznej. 

4. Interpelacje. 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji.   

 

Ad. pkt 1 

         Otwarcie sesji 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski.   

 

Ad. pkt 2 

         Przyjęcie porządku sesji 

 

          Proponowany porządek sesji wraz z projektem uchwały został przedstawiony radnym 

drogą korespondencyjną i nikt z radnych we wskazanym terminie nie wniósł uwag do porządku 

sesji. 

          Głosowanie przeprowadzono zdalnie, poprzez przesłanie  przez radnych informacji o 

oddanym głosie na każdą uchwałę. Radni w/w informację przesłali na adres e-mail oraz 

dostarczyli oryginał dokumentu do biura rady. Stanowi on załącznik do protokołu. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

 

 



2 

 

Ad. pkt 3 

Glosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru  

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela  nieruchomości oraz  warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji  elektronicznej 

 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15  

„Za” głosowali : 

Janusz Kalinowski, Małgorzata Polikowska, Dawid Bocian,  Jakub Ingram, Anna Jakubowska, 

Marek Jopp, Paulina Kachniarz-Wolska, Bartłomiej Kaczorowski, Marcin Kałamarski, 

Franciszek Kuczka, Krystyna Myszkowska, Grzegorz Sosnowski, Wiesław Wiśniewski, 

Grzegorz Wojtalik, Zdzisław Zieliński. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr  XXV/193/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości 

oraz  warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  

elektronicznej 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

 

Ad. pkt 4 

         Interpelacje 

 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5  

         Wnioski i zapytania 

 

Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
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Ad. pkt 6 

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                     Janusz Kalinowski  

 


