PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2014 roku

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna
postanawia:
§1
Uchwalić plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna
na I półrocze 2014 roku
Styczeń 2014

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko – Biała na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku – Białej,
2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z
przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie,
3. Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych poziomach
stopni awansu zawodowego nauczycieli w 2013 roku,
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za rok 2013.
Luty 2014
1. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat za pobyt dziecka w
przedszkolach publicznych,
2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w roku 2014.
Marzec 2014
1. Uchwała w sprawie przyznania Nagród Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
obowiązującej w okresie od 8 maja 2014 roku do 7 maja 2015 roku,
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
wraz z informacją o potrzebach w zakresie pomocy społecznej,
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Pomocy Społecznej Miasta Cieszyna
na lata 2007 – 2013,
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2013,
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2015,
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna
na lata 2013 -2015 w roku 2013 wraz z informacją o potrzebach związanych z
realizacją tych zadań,
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 za rok 2013,
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w roku 2013,
10. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 – 2020,
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cieszynie za 2013 rok,

12. Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa
- „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015,
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Kwiecień 2014
1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016,
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok
2013,
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Cieszynie,
4. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy
Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Maj 2014
1. Uchwała w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji
miejskiej oraz osób uprawnionych do korzystania z ulg w przewozach komunikacji
miejskiej,
2. Informacja o wstępnych wynikach naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny
2014/2015,
3. Uchwalenie Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie.
Czerwiec 2014
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.
2. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz propozycji
kulturalnych i sportowych dla mieszkańców i turystów,
3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2014 roku,
4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 roku.

Na bieżąco będą przedstawiane sprawy związane z ustaleniem przebiegu dróg gminnych.
Podjęcie uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2014 - wg
potrzeb,
Podjęcie uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata
2014 - 2025 – wg potrzeb

