
Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Chełm
dot. przedstawienia przez Prezydenta Miasta Chełm 

Raportu o stanie Miasta Chełm za 2020 rok 
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Miasta Chełm, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., o godzinie

9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, Prezydent Miasta Chełm przedstawi Raport

o stanie Miasta Chełm za 2020 rok.

Na tej  samej  sesji  Rada Miasta w pierwszej  kolejności  rozpatrzy przedmiotowy Raport,

a także podejmie uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Nad

przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,  w której,  oprócz radnych,  będzie

mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Chełma. Ze względu na panujące zagrożenie

epidemiczne  (COVID-19  (koronawirus)  oraz  w kontekście ograniczeń  zgromadzeń  i skupisk

ludzkich w pomieszczeniach zamkniętych, występujacy w debacie mieszkańcy, będą wchodzić na

salę obrad pojedynczo. Sesja Rady Miasta Chełm będzie będzie prowadzona w sposób zdalny i

będzie  miała  charakter  zamknięty.  Obrady sesji  Rady Miasta  będą  transmitowane on-line.  Po

zakończeniu  debaty nad raportem o stanie  gminy,  Rada Miasta przeprowadzi  głosowanie nad

udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Miasta Chełm, musi

złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Chełm pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej:

imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania  oraz  podpis,  poparte  podpisami  co  najmniej  50  osób

udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej

w  dniu  poprzedzającym  dzień,  na  który  zwołana  została  sesja,  podczas  której  ma  być

przedstawiany Raport  o stanie Miasta Chełm. Mieszkańcy będą dopuszczani  do głosu według

kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia.

Zgłoszenia  mieszkańców Chełma do udziału  w debacie  nad Raportem o stanie  Miasta

Chełm, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65,

w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7.30 do 15.30 (pozostawiając w Departamencie Obsługi

Mieszkańców Urzędu Miasta Chełm (parter) ul.  Lubelska 65).  Ponadto są wystawione urny, do

których można wrzucić zgłoszenie w zamkniętej kopercie opisanej: Biuro Rady Miasta "Zgłoszenie

do debnaty na raportem o stanie Miasta Chełm za 2020 r." wraz z podaniem numeru telefonu

celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny w Urzędzie Miasta Chełm

w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP.
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