OR-I.0057.2.2015
Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności za okres
od 21 stycznia 2015 roku do 16 lutego 2015 roku
I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Wyrażono zgodę na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy
Al. J. Łyska 16 (kemping "Olza" - 4 pozycje: 2 buki pospolite, 1 robinia biała i 1 brzoza
brodawkowa) na działce nr 5/1 obr. 61, stanowiącej własność Gminy Cieszyn
i dzierżawionej przez Towarzystwo Sportowe "Piast" z siedzibą w Cieszynie przy
Al. J. Łyska 16 (Zarządzenie Nr 0050.65.2015 z dnia 21.01.2015 roku),
2. Wyrażono zgodę na usunięcie drzew (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia - dwa
świerki pospolite) rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 18/21
obr. 28 przy ul. Frysztackiej 35, będąca własnością Gminy Cieszyn, w administracji Zakładu
Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. (Zarządzenie nr 0050.105.2015 z dnia
4.02.2015 roku),
3. Wyrażono zgodę na usunięcie przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Górnej 34
w Cieszynie krzewów (ligustr - 6 m²) rosnących na nieruchomości położonej przy
ul. Górnej 34, na działce nr 10/3 obr. 53, stanowiącej współwłasność Gminy Cieszyn
i oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym tworzącym Wspólnotę
Mieszkaniową (Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
4. Postanowiono sprzedać w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom lokal
mieszkalny nr 19 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste na 87 lat, tj. do dnia 6 marca 2102 roku udziału do działki nr 8/32
obr. 52 o pow. 533 m² w 4867/150600 części, obj. KW Nr BB1C/00061757/4 Sądu
Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.66.2015 z dnia 21.01.2015 roku),
5. Postanowiono ogłosić ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszynie przy ul. Heczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 obr. 28
o pow. 0,1481 ha, obj. KW nr BB1C/00061180/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przetarg
ograniczono do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do
dz. nr 38/2 obr. 28. Przyjęto jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 52.000 złotych.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku
od towarów i usług. Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego
i podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych”
oraz
na
stronach
internetowych
Urzędu
Miejskiego:
um.cieszyn.pl,
miastocieszyn.geoportal2.pl (Zarządzenie Nr 0050.73.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
6. Dokonano zmiany Zarządzenia Nr 0050.881.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia
3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych
inwestycji (Zarządzenie Nr 0050.74.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
7. Postanowiono ogłosić przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszynie przy skrzyżowaniu ulicy Skrajnej i Węgielnej w Cieszynie, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr 18/33 i 18/12 obr. 21 o łącznej pow. 535 m²,
obj. KW Nr BB1C/00052547/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowanej budynkiem
hydroforowni o pow. użytkowej 71 m² oraz podziemnym dwukomorowym zbiornikiem
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wody o łącznej objętości 180 m³. Przyjęto jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę
43.000 złotych. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy o podatku od towarów i usług. Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie
Urzędu Miejskiego i podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w „Wiadomościach Ratuszowych”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” oraz na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego: um.cieszyn.pl, miastocieszyn.geoportal2.pl (Zarządzenie
Nr 0050.75.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
8. Postanowiono ogłosić ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszynie przy ul. Michejdy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/2 obr. 42
o pow. 322 m², obj. KW nr BB1C/00008127/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowanej
trzykondygnacyjnym murowanym budynkiem oficynym nr 15A o pow. użytkowej 325 m²
i kubaturze 2.782 m³. Przyjęto jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 103.000 złotych.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku
od towarów i usług. Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego
i podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych”
oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie: um.cieszyn.pl,
miastocieszyn.geoportal2.pl (Zarządzenie Nr 0050.76.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
9. Wyrażono zgodę na dokonanie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości
wspólnej w częściach wspólnych budynku Błogocka 42 i oficynie Błogocka 42A
w Cieszynie oraz działki nr 6 o pow. 3748 m², obr. 55 zapisanej
w KW Nr BB1C/00058112/7 oraz lokali niewyodrębnionych (Zarządzenie
Nr 0050.106.2015 z dnia 4.02.2015 roku),
10. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, a obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie
przy ul. Śniegonia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 8/118 obr. 52 o pow.
0,0098 ha, obj. KW nr BB1C/00048025/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Informację
o wywieszeniu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach
Ratuszowych”, na tablicy ogłoszeń – Rynek 1 oraz na stronach internetowych Urzędu
(Zarządzenie Nr 0050.111.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
11. Powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie, ul. Słowicza 59 świadczenie usług związanych z prowadzeniem szaletów
miejskich położonych przy ul. Dojazdowej, ul. Ratuszowej, ul. Hajduka w Cieszynie, które
w tym celu powierzono Spółce do nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony. Uchylono
Zarządzenie Nr 936/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
nieodpłatnego używania i świadczenia usług związanych z prowadzeniem szaletów
miejskich, z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Nr 0050.113.2015 z dnia 9.02.2015
roku),
12. Wyrażono zgodę na dokonanie nieodpłatnego nowego ustalenia wysokości udziałów
w nieruchomości wspólnej w częściach wspólnych budynku Plac Poniatowskiego 9
w Cieszynie oraz działki nr 17/8 o pow. 3723 m², obr. 53, zapisanej
w KW Nr BB1C/00061178/1 lokali niewyodrębnionych (Zarządzenie Nr 0050.125.2015
z dnia 11.02.2015 roku),
13. Postanowiono ogłosić III ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4
położonego w budynku przy ul. Górnej 16 (o łącznej pow. 118,25 m²) wraz z udziałem do
działki nr 44 obr. 45 o pow. 824 m² w 11825/65534 części, obj. KW Nr BB1C/00088749/0
Sądu Rejonowego w Cieszynie, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych
budynku. Ustalono jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 200.000,00 złotych.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
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marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Ogłoszenie o przetargu wywieszono
w siedzibie Urzędu Miejskiego i podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w „Wiadomościach Ratuszowych”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” oraz na tablicy ogłoszeń
i
na
stronach
internetowych
Urzędu
Miejskiego:
bip.um.cieszyn.pl,
miastocieszyn.geoportal2.pl (Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z dnia 16.02.2015 roku),
14. Postanowiono odmówić wnioskodawcom zbycia części działki nr 50/103 obr. 76 położonej
w Cieszynie przy ul. Kruczej, zapisanej w KW nr BB1C/00041515/0 Sądu Rejonowego
w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.136.2015 z dnia 16.02.2015 roku),
15. Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zaciągnięcie kredytu długoterminowego powołano Komisję przetargową (Zarządzenie
Nr 0050.112.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
16. Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rolnej
w Cieszynie, o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty
5.186.000.00 euro powołano Komisję przetargową (Zarządzenie Nr 0050.134.2015 z dnia
16.02.2015 roku).
II. W zakresie spraw finansowych:
1. Postanowiono udzielić Stowarzyszeniu Rozwoju Współpracy Regionalnej "Olza"
w Cieszynie, Rynek 18 pożyczki w wysokości 250.000 złotych na działalność statutową
związaną z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i środków dotacji krajowej
z następującymi terminami spłaty:
• 75.000,00 złotych do dnia 31.05.2015 roku,
• 175.000,00 złotych do dnia 31.12.2015 roku
(Zarządzenie Nr 0050.67.2015 z dnia 21.01.2015 roku)
2. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno
- ściekowej oraz usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, realizowanych na terenie gminy Cieszyn w 2015 roku przez podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych, zgodnie wykazami stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do
Zarządzenia (Zarządzenie Nr 0050.72.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
3. Określono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015
roku w treści stanowiącej załączniki nr i i nr 2 do Zarządzenia. Jako źródła pokrycia
występującego w ciągu roku niedoboru budżetu wskazano kredyty i pożyczki (Zarządzenie
Nr 0050.83.2015 z dnia 30.01.2015 roku),
4. Dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2015 roku. Zmieniono
Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie oraz Zarządzenie
Nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 roku (Zarządzenie
Nr 0050.100.2015 z dnia 30.01.2015 roku),
5. Zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do Zarządzenia:
• Dochody po zmianach wynoszą - 140.143.143,13 złotych,
• Wydatki po zmianach wynoszą - 151.508.083,60 złotych,
• Deficyt
- 11.364.940,47 złotych,
(Zarządzenie Nr 0050.101.2015 z dnia 30.01.2015 roku),
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6. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w 2015 roku. Zmieniono
Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2015 oraz
Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 roku
(Zarządzenie Nr 0050.102.2015 z dnia 30.01.2015 roku),
7. Założono od dnia 9 lutego 2015 roku lokatę negocjowaną w Banku Millennium S.A
z siedzibą w Warszawie, w wysokości 4.000.000,00 złotych o oprocentowaniu 1,85 %
w stosunku rocznym na okres 14 dni (Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z dnia 9.02.2015
roku),
8. Dokonano zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2015 rok. Zmieniono plan wydatków
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Zmniejszono rezerwę ogólną
utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 41.470,00 złotych
(Zarządzenie Nr 0050.119.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
9. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok. Zmieniono
Zarządzenie nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2015 oraz
Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 roku
(Zarządzenie Nr 0050.120.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
10. Dokonano zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok. Zmieniono plan wydatków
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia (Zarządzenie Nr 0050.131.2015
z dnia 16.02.2015 roku),
11. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok. Zmieniono
Zarządzenie nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2015 i Zarządzenie
nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Cieszyna w 2015 roku (Zarządzenie
Nr 0050.132.2015 z dnia 16.02.2015 roku),
III.W zakresie inicjatyw uchwałodawczej:
1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach (na
sesję w m-cu styczniu br.):
• zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu
inwestycyjnego
(Zarządzenie
Nr 0050.69.2015 z dnia 21.01.2015 roku),
• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok (Zarządzenie Nr 0050.70.2015 z dnia
21.01.2015 roku),
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025
(Zarządzenie Nr 0050.71.2015 z dnia 21.01.2015 roku),
2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach (na
sesję w m-cu lutym br.):
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Cieszynie a Gminą Cieszyn w sprawie przyjęcia od Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Cieszynie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na cel rolny i czas nieoznaczony dot. położonych w rejonie ulicy
Wiejskiej działek nr 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16 obr. 4 o łącznej pow. 0,4822
ha (Zarządzenie Nr 0050.123.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2015 roku (Zarządzenie
Nr 0050.124.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
• zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012
roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne (Zarządzenie Nr 0050.127.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
• zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Zarządzenie Nr 0050.129.2015
z dnia 11.02.2015 roku),
• zmiany Uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego (Zarządzenie
Nr 0050.133.2015 z dnia 16.02.2015 roku),
3. Przedłożono Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu osłonowego „Pomoc dla
mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania” za rok 2014 (Zarządzenie
Nr 0050.115.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
4. Przedłożono Radzie Miejskiej sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Cieszyna na lata 2012-2015 (Zarządzenie
Nr 0050.130.2015 z dnia 16.02.2015 roku),
5. Przedłożono Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 (Zarządzenie Nr 0050.137.2015 z dnia 16.02.2015
roku).
•

IV. W pozostałych sprawach:
1. Ustalono na okres ferii zimowych w 2015 roku formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
realizowane w cieszyńskich szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z załącznikiem
do Zarządzenia. Postanowiono dofinansować następujące formy wypoczynku:
• zimowisko stacjonarne - w wysokości 8 zł/dzień/dziecko,
• warsztaty zainteresowań i zajęcia świetlicowe – w wysokości 21 złotych za godzinę
pracy nauczyciela lub instruktora,
(Zarządzenie Nr 0050.68.2015 z dnia 21.01.2015 roku),
2. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2015 z zakresu
polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wsparcie dla osób
niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – hydroterapia z elementami
gimnastyki i nauki pływania. Określono obowiązki przewodniczącego komisji i jej zadania
(Zarządzenie Nr 0050.77.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na
rok 2015 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
– działalność hospicyjna i przyznano oferentowi – Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych
Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty na zadanie pod nazwą „Hospicjum domowe – pomoc
bezpośrednia” dotację w wysokości 10.000,00 złotych. Treść zarządzenia zamieszczono
w dniu 27 stycznia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniono w Biuletynie
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Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl (Zarządzenie
Nr 0050.78.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
4. Dla dostawy samochodu osobowego marki Skoda Superb na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Cieszynie postanowiono wybrać ofertę Firmy KORCZYK Spółka z o.o., 43-300 Bielsko
-Biała, Aleja Generała Władysława Andersa 586 oraz postanowiono zawrzeć umowę
z w/wym. firmą (Zarządzenie Nr 0050.79.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
5. Ustalono na rok 2015 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Cieszyn (Zarządzenie
Nr 0050.80.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
6. Ustalono na rok 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 850 złotych i określono
specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane, zgodnie
z załącznikiem do Zarządzenia (Zarządzenie Nr 0050.82.2015 z dnia 26.01.2015 roku),
7. Postanowiono udzielić zgody Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie na umieszczenie urzędowej wersji herbu Cieszyna na materiałach
promocyjnych (ulotki, strona internetowa, tablicy) Trasy Bałtyckiej, prezentującej
historyczne teatry Polski, Litwy, Łotwy i Estonii (Zarządzenie Nr 0050.81.2015 z dnia
26,.01.2015 roku),
8. Przekazano do realizacji do Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek
organizacyjnych uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku
(Zarządzenia od nr 0050.84.2015 do nr 0050.99.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku),
9. Ustalono zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cieszyn. Utraciło moc Zarządzenie
Nr 0050.267.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie
przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.103.2015
z dnia 2.02.2015 roku),
10. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na
rok 2015 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych
– hydroterapia z elementami gimnastyki i nauki pływania i przyznano oferentowi
– Stowarzyszeniu „Działajmy Razem” TRIANON.PL na zadanie pod nazwą „Woda
zdrowia doda” dotację w wysokości 2.070,00 złotych (Zarządzenie Nr 0050.104.2015 z dnia
4.02.2015 roku),
11. Wprowadzono do użytku program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony
w mieście Cieszynie na lata 2015-2019. Planowanie i organizowanie szkolenia ludności
(załóg zakładów pracy) w zakresie powszechnej samoobrony wykonane będzie w oparciu
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej
samoobrony ludności oraz zasad określonych w Programie (Zarządzenie Nr 0050.107.2015
z dnia 4.02.2015 roku),
12. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony powietrza realizowanych w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji przyjętym przez Radę Miejską uchwałą Nr XLVI/483/14 z dnia 28 sierpnia
2014 roku. Ustalono treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji i umieszczono je na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie. Powołano Zespół ds. konsultacji w/wym. projektu uchwały (Zarządzenie
Nr 0050.108.2015 z dnia 4.02.2015 roku),
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13. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Działajmy
Razem” TRIANON.PL pod nazwą Klub integracyjny „Daj mi szansę – Robótki przy
kawie”, zawartego w ofercie złożonej w dniu 30 stycznia 2015 roku (Zarządzenie
Nr 0050.114.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
14. Powołano do składu Rady Programowej Zamku Cieszyn Pana Krzysztofa Kaszturę
– przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.116.2015 z dnia
9.02.2015 roku)
15. Powołano do składu Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej Pana Bartosza Tyrnę
– przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.117.2015 z dnia
9.02.2015 roku),
16. Powołano do składu Rady Programowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”
Panią Grażynę Pawlita – przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie
Nr 0050.118.2015 z dnia 9.02.2015 roku),
17. Powołano Zespół do spraw wdrożenia Programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.
Zatwierdzono harmonogram prac w/wym. Zespołu (Zarządzenie Nr 0050.122.2015 z dnia
11.02.2015 roku),
18. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Wyznaczono 12 lutego 2015 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 23 lutego 2015 roku
jako dzień ich zakończenia. Ustalono treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji
i umieszczono je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie
internetowej BIP Urzędu Miejskiego. Powołano Zespół ds. konsultacji w/wym. projektu
uchwały (Zarządzenie Nr 0050.126.2015 z dnia 11.02.2015 roku),
19. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wyznaczono 12 lutego 2015 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji
i 23 lutego 2015 roku jak dzień ich zakończenia. Ustalono treść ogłoszenia
o przeprowadzeniu konsultacji i umieszczono je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego. Powołano Zespół
ds. konsultacji w/wym. projektu uchwały (Zarządzenie Nr 0050.128.2015 z dnia 11.02.2105
roku).

Cieszyn, 19 lutego 2015 roku
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