Cieszyn, dnia 21 października 2021 r.
BRM.0002.9.2021

Pani/Pan
...........................................................
...........................................................

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta

zwołuję
na dzień 28 października 2021 r., godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza
XXXIII 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.
Prezentacja projektu Młodzieżowe Laboratorium Samorządowe.
Wystąpienia zaproszonych gości oraz innych osób.
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata
2022-2024,
7.2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022,
7.3. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na
rok 2022,
7.4. zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października
2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej
statutu,
7.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (ul. Jeżowa i ul. Mysia),
7.6. uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2021-2022 na potrzeby ochrony
przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew – pomników
przyrody,
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7.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z budową
kanalizacji deszczowej ulicy Hallera w Cieszynie,
7.8. przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej ulicy Hallera w Cieszynie,
7.9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (ul. Słowicza),
7.10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (ul. Bielska),
7.11. zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok,
7.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035,
7.13. uchylenia uchwały Nr XXXII/392/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 września
2021r. w sprawie wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
o pomoc finansową dla ZZOZ w Cieszynie poprzez podjęcie uchwały
wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 za wybrane miesiące 2021 r. i przekazania
wniosku zgodnie z właściwością,
7.14. wniosku osób fizycznych z dnia 16 września 2021 r. dotyczącego zastosowania
zaleceń zawartych w przekazanej opinii technicznej,
7.15. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie
podjęcia przez Radę Miejską Cieszyna rezolucji wyrażającej stanowisko
cieszyńskiego samorządu wobec polityki rządu w aspekcie zarządzania aktualnym
kryzysem sanitarnym i jego skutkami oddziaływującymi na cieszyński samorząd –
lokalną społeczność w aspekcie społecznym, ekonomicznym, prawnym i innych,
7.16. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Burmistrza Miasta Cieszyna
oficjalnej i otwartej komunikacji i działań krytykujących działania rządu
w zakresie nauczania zdalnego, łamania prawa w zakresie niezgodnego z prawem
ograniczania swobód obywatelskich, dostępności opieki medycznej, segregacji
sanitarnej,
7.17. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 24 września 2021 r. w sprawie
podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie wyrażenia poparcia przez
Radę Miejską Cieszyna dla działań promocyjnych Burmistrza Miasta Cieszyna
szczepień przeciwko COVID-19,
7.18. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia poparcia Rady Miejskiej Cieszyna dla stanowiska i postulatów
zawartych w oświadczeniu pana radnego Wiesława Kluza wygłoszonego podczas
sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 września 2021 r.,
7.19. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia braku poparcia Rady Miejskiej Cieszyna dla stanowiska i postulatów
zawartych w oświadczeniu pana radnego Wiesława Kluza wygłoszonego podczas
sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 września 2021 r.,
7.20. skargi osoby fizycznej z dnia 7 października 2021 r. na Przewodniczącego Rady
Miejskiej Cieszyna.
8. Informacje Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące
oświadczeń majątkowych za 2020 rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje
publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.
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9. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady
i Klubów Radnych.
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
12. Oświadczenia i sprawy różne.
13. 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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