Cieszyn, dnia 21 czerwca 2018 r.
BRM.0002.6.2018

Pani/Pan
...........................................................
...........................................................
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta
zwołuję
na dzień 28 czerwca 2018 r., godz.1300 w sali sesyjnej Ratusza
XLVI 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 na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz propozycji
kulturalnych i sportowych dla mieszkańców i turystów.
8. Informacja na temat wyników finansowych realizowanych przez Miasto zadań z
zakresu kultury fizycznej po likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Cieszynie. Analiza porównawcza po zakończeniu 2017 roku.
9. Przedstawienie wniosków z realizacji Programu Wspierania Rozwoju Sportu na
lata 2014 – 2020.
10. Informacja na temat planów związanych z rewitalizacją Rynku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2017 rok,
11.2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
11.3. ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie,
11.4. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w
Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,
11.5. zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24
października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
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dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych,
11.6. regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych
dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem
jest Gmina Cieszyn,
11.7. aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11.8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część
terenów położonych pomiędzy ul. Gen. J. Hallera a terenami kolei,
11.9. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cieszyn,
11.10.
planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku,
11.11.
planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na II półrocze 2018 roku,
11.12.
zmiany uchwały nr XLII/427/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca
zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Hajduka,
11.13.
zmiany uchwały Nr XLV/478/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24
maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych
długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – etap II”,
11.14.
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
11.15.
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna,
11.16.
zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok,
11.17.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata
2018 – 2028.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między
sesjami.
13. Oświadczenia i sprawy różne.
14. 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 na adres:
biurorady@um.cieszyn.pl
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