Cieszyn, dnia 20 września 2018 r.
BRM.0002.8.2018

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 27 września 2018 r., godz.1530 w sali sesyjnej Ratusza
XLVIII 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 przedstawicieli Miasta z działalności spółek z udziałem majątku Miasta
i związków międzygminnych, w których Miasto uczestniczy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1.przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki 2018”,
8.2.przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej upowszechniania i ochrony kultury,
8.3. Polityki Senioralnej,
8.4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami,
8.5. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających
na zabiegach pielęgnacyjnych drzew – pomników przyrody,
8.6. wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
8.7. zmiany uchwały nr XLIII/348/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
8.8.zmiany uchwały nr XLIII/441/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego,
8.9. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok,
8.10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata
2018 – 2028.
1.
2.
3.
4.
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9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
10. Oświadczenia i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.

1

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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