
ZAPRASZAM NA
VII SESJĘ   VII  KADENCJI   RADY   MIEJSKIEJ   W  CHEŁMKU

na dzień 21 maja 2015 roku  o godz. 1330

w  sali  sesyjnej  Urzędu Miejskiego   w  Chełmku  przy ul. Krakowskiej 11

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

-  wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysów,  Przewodniczących rad sołeckich i  zarządów
osiedli.
- wręczenie nagród konkursu: „25 pytań na 25- lecie Samorządu”.

PRZERWA

2. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 10 marca 2015 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Gminy Chełmek za 2014 r.  oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 r.

• przedstawienie sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy,
• przedstawienie sprawozdania finansowego,
• przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmek,
• przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2014 r.
• przedstawienie  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  opinii  

o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wniosku Komisji

Rewizyjnej  w  przedmiocie absolutorium,
• dyskusja,
• podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2014 r.
• głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2015  r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.
7. Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego  

w formie dotacji celowej na zakup cyfrowego mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/326/2014 RM w Chełmku z dnia 27
lutego 2015 r.  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Oświęcimskiemu na
realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  chodnika  przy  ul.  Nadwiślańskiej  
w Bobrku”.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
10. Projekt uchwały w  sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Bobrowniki Wielkie gm.

Żabno)
11. Projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu  Oświęcimskiego

(przebudowa Krasińskiego)
12. Projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu  Oświęcimskiego

(przebudowa Gorzowska i Szkolna w Gorzowie)
13. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zadania  z  zakresu  właściwości  powiatu  (chodnik

Mickiewicza)
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

działki  o  nr  ewidencyjnym 2843/19,  prawa własności  znajdującej  się na niej  zabudowy,



położonej w Chełmku oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
15. Projekt  uchwały w sprawie   ustanowienia nieodpłatnej  służebności  gruntowej  przejazdu

 i przechodu.
16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej

w Chełmku przy ul. Kasprowicza.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz
realizację projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji  dla  gmin na
udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+  
z województwa małopolskiego.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
19. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  włączenie  do  obszaru  Katowickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w Chełmku.
20. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  Gminy  Chełmek  z  organizacjami

pozarządowymi za rok 2014.
21. Sprawozdanie z  realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2014 r. 
22. Przyjęcie  raportów  z  działalności  spółek  i  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Chełmek  

w 2014 r. oraz planów na 2015 r. 
23. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
24. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad  VII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

            Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Chełmku 
       /-/  Marek Palka


