UCHWAŁA NR XIX/224/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) – Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr XIX/224/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 czerwca 2020 r.
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU
Sierpień 2020
1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie 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 prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
3. Uchwała w sprawie planu działania Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na 2021 rok.
4. Prezentacja koncepcji Programu rozwoju sportu na lata 2021-2025.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Cieszyn.
6. Uchwała w sprawie trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Uchwały w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – pakiet.
8. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie
Sp.z o.o. lokali mieszkalnych.
Wrzesień 2020
1. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
2. Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3. Uchwała w sprawie przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki 2020”.
Październik 2020
1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
2. Informacje Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące oświadczeń majątkowych
za 2019 rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021.

i Rozwiązywania

Problemów

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Cieszynie na lata 2021-2023.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu rozwoju sportu na lata 2021-2025.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego.
Listopad 2020
1. Uchwała w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
2. Podjęcie uchwał podatkowych na 2021 rok.
3. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mającym charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
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Grudzień 2020
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2021-2033.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2021 roku.
4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku.
Uchwały podejmowane na bieżąco:
Uchwały w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2020.
Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2033.
Sprawy związane z ustaleniem przebiegu dróg.
Uchwały w sprawie nazw ulic.
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