Cieszyn, dnia 24 stycznia 2019 r.
BRM.0002.1.2019
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 31 stycznia 2019 r., godz.1600 w sali sesyjnej Ratusza
IV sesję zwyczajną VIII 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.
Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych poziomach
stopni awansu zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.zmiany Uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia
2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół
prowadzonych na terenie Miasta Cieszyna oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
6.2.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla
terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej,
6.3.zmiany Uchwały Nr XLVI/486/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca
2018 roku w sprawie
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,
6.4.udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej,
6.5.udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2019-2020”,
6.6.określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania,
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6.7.zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26
października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych,
6.8.upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna do złożenia wniosku
o dofinansowanie w formie dotacji oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach
2020-2030”,
6.9.uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2019 na potrzeby ochrony przyrody,
polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew – pomników przyrody,
6.10. uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2019 na potrzeby ochrony przyrody
na terenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Bluszcze na Górze
Zamkowej”,
6.11. wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,
6.12. wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady
Programowej Książnicy Cieszyńskiej,
6.13. wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady
Programowej Zamku Cieszyn,
6.14. wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady
Programowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”,
6.15. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok,
6.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata
2019 – 2031,
6.17. rozpatrzenia wniosku mieszkańców o przywrócenie pierwotnego stanu działki.
7. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady
i Klubów Radnych.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z realizacji uchwał Rady Miejskiej
Cieszyna podjętych w II półroczu 2018 roku.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między
sesjami.
11. Oświadczenia i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski

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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