
Z A W I A D O M I E N I E 
W dniu 24 października 2019 roku o godz. 12,00  w Sali Mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Chełmży 

____________________________________________________________________ 

 
Proponowany porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

     3. Prezentacja proponowanego porządku sesji. 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

5. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie skargi dotyczącej podziału nieruchomości  przy ul. Szewskiej 21 w Chełmży. 

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2020 rok.  

8.1.Głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu 

Miasta Chełmży  środków finansowych wynikających z rozliczenia  podatku od towarów i usług 

samorządowemu  zakładowi budżetowemu. 

9.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania niektórych  składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Chełmża. 

10.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu 

pn.”Świat przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

11.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

12.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Przedszkola Nr 1 w 

Chełmży ul. Bydgoska 9. 

13.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

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

Chełmży ul. Bydgoska 7. 

14.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok.  

15.1. Głosowanie nad projektem uchwały. 

16. Interpelacje. 

17.  Odpowiedzi na interpelacje. 

18.  Wnioski i zapytania. 

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20.  Oświadczenia. 

21.  Komunikaty. 

22.  Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący RM 

                    /-/ Janusz Kalinowski 


