Cieszyn, dnia 23 grudnia 2021 r.
BRM.0002.11.2021

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 30 grudnia 2021 r., godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza
XXXV sesję zwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna

z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienie profesora Tadeusza Sławka - Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
w sprawie aktualnego stanu kultury i nauki w odniesieniu do bieżących problemów
na Śląsku i w Polsce oraz szans na budowanie mostów porozumienia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
5.2. zmiany uchwały Nr XXXI/365/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku
z modernizacją drogi powiatowej,
5.3. uchwalenia Regulaminu sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie
"Mój Rynek",
5.4. 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,
5.5. zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok,
5.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035,
5.7. uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,
5.8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–
2038,
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5.9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna,
5.10. zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych,
5.11. planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na I półrocze 2022 roku,
5.12. planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku,
5.13. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Cieszyńskiego,
5.14. wyrażenia podziękowań i pełnego poparcia oraz zaufania do podejmowanych
działań Straży Granicznej w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej
z Białorusią.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady
i Klubów Radnych.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
9. Oświadczenia i sprawy różne.
10. 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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