Cieszyn, dnia 17 czerwca 2021 r.
BRM.0002.6.2021

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

zwołuję
na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza
XXX sesję zwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna

z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Cieszyn.
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania,
7.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2020 rok,
7.3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
7.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka,
7.5. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Cieszyna na lata 2021-2024,
7.6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Cieszyn, w roku szkolnym
2021/2022,
7.7. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2021 rok,
7.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2021–2035,
7.9. planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na II półrocze 2021,
7.10. planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021,
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7.11. wniosku Prezesa Muzeum Drukarstwa w Cieszynie o powołanie specjalistycznej
komisji do spraw sprawdzenia stanu i rzetelności wykonania remontu Muzeum
Drukarstwa w Cieszynie,
7.12. petycji Partii Lewica Razem Okręg Podbeskidzie o powołanie Rady Kobiet lub
Rzecznika Praw Kobiet,
7.13. wniosku mieszkańca o zmianę wysokości opłat za zatrzymywanie się na dworcu
zlokalizowanym w Cieszynie przy ul. Hajduka,
7.14. wniosku mieszkańca o zmianę sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zwiększenie częstotliwości ich odbioru oraz
zwiększenie pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych,
7.15. zgłoszenia przez mieszkańca niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie Miasta Cieszyna,
7.16. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 roku.
8. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady
i Klubów Radnych.
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 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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