
Z A W I A D O M I E N I E 
W dniu  28 listopada 2017 roku o godz. 1000 w Sali Mieszczańskiej  

Urzędu Miasta Chełmży odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży 
___________________________________________ 

1. Otwarcie sesji: 
        a) stwierdzenie quorum, 
        b) wybór sekretarza obrad, 
        c) przyjęcie porządku obrad, 
        d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017r. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata  2017-2030. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok: 
    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
    b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
    budżetu na 2018 rok, 
    c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 
    d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji stałych, 
    e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 
    f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 
    g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 
    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    gminy miasta Chełmży na lata 2018 - 2035: 
    a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

         Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035, 
    b) dyskusja nad projektem uchwały, 
    c) głosowanie nad projektem uchwały. 
7. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie   dopłat   do   taryf  za  dostawę   wody  i      

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów  
    i Kanalizacji w Chełmży. 
8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia dochodów 

oświatowych gromadzonych przez  jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. 
9. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 

„Przedszkole oknem na świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna 
Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 
10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.  

10.Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację partnerskiego projektu systemowego pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 

11.Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Miejskiej Chełmży na rok 2018. 

12.Interpelacje.  
     13.Odpowiedzi na interpelacje. 
     14.Wnioski i zapytania. 
     15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
     16.Oświadczenia. 
     17.Komunikaty. 

18.Zamknięcie sesji. 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

               /-/  Janusz Kalinowski 


