
Znak: OSO  0052.8.2015                                             Chełmek,  dnia   25 czerwca 2015 r. 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst  
jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm./ 
 
 

ZAPRASZAM NA 
VIII SESJĘ   VII  KADENCJI   RADY   MIEJSKIEJ   W  CHEŁMKU 

na dzień  30 czerwca 2015 roku  o godz. 14.00 
w  sali  sesyjnej  Urzędu Miejskiego   w  Chełmku  przy ul. Krakowskiej 11 

 
 

Proponowany  porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 21 maja 2015 r. 
3. Omówienie problemu bezrobocia na terenie Gminy Chełmek i Powiatu Oświęcimskiego  

z udziałem przedstawiciela PUP Oświęcim. 
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 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnej 

położonej w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 6A. 
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnej 

położonej w Chełmku przy ul. Miodowej. 
9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej 

w Bobrku przy ul. Akacjowej. 
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/359/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Oświęcim na opracowanie „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr VII/73/2015 z 21 maja 2015 
r. 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. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za 
rok 2014. 

13. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników 
sądów powszechnych . 

14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania. 
15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków. 
16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku,. 
17. Zakończenie obrad  VIII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku. 

 

       
                   Przewodniczący  
        Rady Miejskiej w Chełmku  
 
               /-/  Marek Palka 


