Cieszyn, dnia 21 stycznia 2021 r.
BRM.0002.1.2021

Pani/Pan
...........................................................
...........................................................
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Statutu
Miasta, w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)
zwołuję
na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 1500 XXV sesję zwyczajną
VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna
w sali sesyjnej Ratusza, w zdalnym trybie obradowania
z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Prezentacja sposobu komunikowania w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych poziomach stopni
awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn,
6.2. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej,
6.3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na
realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie w latach 2021-2022” w 2021 roku,
6.4. 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,
6.5. zmiany uchwały nr VI/24/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie,
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony,
6.7. zmiany uchwały nr XXIII/268/20 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
na czas nieoznaczony,
6.8. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym,
6.9. zmiany uchwały Nr XIX/221/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
6.10. zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok,
6.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035.
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 działalności w okresie między sesjami.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna za II półrocze 2020 roku.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2020.
12. Oświadczenia i sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.
6.6.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest
zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
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