Cieszyn, dnia 15 lutego 2018 r.
BRM.0002.2.2018

Pani/Pan
...........................................................
...........................................................
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta
zwołuję
na dzień 22 lutego 2018 r., godz.1530 w sali sesyjnej Ratusza
XLII sesję zwyczajną VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna
z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski
i zapytania radnych.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski
i zapytania Komisji Rady i Klubów Radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cieszynie za 2017
rok.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020.
9. Informacja na temat systemu komunikacji miejskiej i kosztów jego
funkcjonowania oraz systemu komunikacji pasażerskiej.
10. Funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego.
11. Wybór jednostki miejskiej, w której prowadzony będzie budżet zadaniowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2018 roku,
12.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
12.3. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne,
12.4. zmiany uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24
listopada 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony, w tym zawierania umów,
dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
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12.5. zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych,
12.6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu na czas nieoznaczony,
12.7. zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
24 października 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych,
12.8. określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków i dworców,
12.9. ustalenia opłat za korzystanie z dworca zlokalizowanego w Cieszynie przy
ul. Hajduka,
12.10. przyjęcia statutu dworca kolejowego w Cieszynie,
12.11. przyjęcia regulaminu dostępu do dworca kolejowego w Cieszynie,
12.12. określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond
i innych terenów obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Cieszyna,
12.13. zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011
roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych,
12.14. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Cieszyna ds. budowy nowych
i modernizacji istniejących miejsc parkingowych,
12.15. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok,
12.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata
2018 – 2028.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między
sesjami.
14. Oświadczenia i sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania
udziału w pracach organów gminy.
Usprawiedliwienia nieobecności radni składają w Biurze Rady Miejskiej, pod nr tel.
33-4794 311; 33-4794 312; nr kom. 782981046 lub e-mailem: biurorady@um.cieszyn.pl
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