Cieszyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.
BRM.0002.7.2018

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 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu
Miasta
zwołuję
na dzień 30 sierpnia 2018 r., godz.1530 w sali sesyjnej Ratusza
XLVII 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. Zapoznanie się z koncepcją rewitalizacji Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu wokół
mostu Przyjaźni.
8. Przedstawienie założeń do Polityki Senioralnej.
9. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2018/2019 w tym zabezpieczenie miejsc przedszkolnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród,
10.2. 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,
10.3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania czynnikom
ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich
w Gminie Cieszyn”,
10.4. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie,
1.
2.
3.
4.
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10.5. zmiany uchwały nr XLV/478/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja
2018r. 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”,
10.6. uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna,
10.7. ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, pieczęci i łańcucha
Burmistrza Miasta Cieszyna,
10.8. zmiany uchwały Nr XLV/459/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta
Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz ceremoniału pocztu
sztandarowego,
10.9. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty,
10.10.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do
realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach:
Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”,
10.11.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz
w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
10.12.
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji
o kandydacie na ławnika,
10.13.
zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok,
10.14.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata
2018 – 2028.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych
w I półroczu 2018 roku.
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,
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pod nr tel. 33-4794 311; 33-4794 312;
biurorady@um.cieszyn.pl

nr kom. 782981046

lub e-mailem na adres:
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