
 Wieluń, 17.03.2015 r. 

ORK. 0002.1.4.2015          

 

Mieszkańcy Wielunia 

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 9
00

 w sali nr 101 Urzędu 

Miejskiego  w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku) odbędzie się VII sesja Rady 

Miejskiej w Wieluniu 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. 

2. Przyjęcie protokołów Nr V/15 i VI/15 z poprzednich posiedzeń Rady Miejskiej w Wieluniu.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia (St. T. Olejnik). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia (M. Wlazły).  

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:  

1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych    

pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;  

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu; 

3) Straży Miejskiej w Wieluniu; 

4) Ochotniczych Straży Pożarnych; 

5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2015. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/187/12 w sprawie przystąpienia Gminy Wieluń do    

stowarzyszenia pod nazwą Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz 

niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych                            

i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.  

14. Informacja o realizacji uchwały Nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011 

roku w sprawie uchwalenia „Programu działań oświatowych w latach 2012-2016”. 

15. Informacja z realizacji Programu rozwoju kultury w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok. 

16. Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2014 r. 

17. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2014. 

18. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2014 rok.  

19. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej 

65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2014 rok. 

20. Informacja o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń. 

21. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego.  

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu     

za rok 2014. 



23. Przyjęcie sprawozdania z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń na 

lata 2012-2014, za 2014 rok. 

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok. 

25. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 

Wieluń za 2014 rok. 

26. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji 

Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok. 

27. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wieluniu za 2014 rok. 

28. Informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego 

uchwał rady. Zapytania i wolne wnioski. 

29. Komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. 

30. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


