
Z A W I A D O M I E N I E 

W dniu 21 marca  2019 roku o godz. 12,00  w Sali Mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży odbędzie się V sesja Rady Miejskiej Chełmży 

____________________________________________________________ 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

6. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. 

7.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033. 

8.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

9.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży. 

10.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Chełmży. 

11.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Chełmży. 

12.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w 

Chełmży ul. Bydgoska 7. 

13.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli. 

14.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu „EU-

geniusz w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

15.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2019 roku. 

16.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

Chełmży na rok 2019. 

17.1. Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 

18. Interpelacje. 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Wnioski i zapytania. 

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

22. Oświadczenia. 

23. Komunikaty. 

24. Zamknięcie sesji.       Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            /-/ Janusz Kalinowski 


