Cieszyn, dnia 19 września 2019 r.
BRM.0002.8.2019

Pani/Pan
...........................................................
...........................................................
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta
zwołuję
na dzień 26 września 2019 r., godz.1500 w sali sesyjnej Ratusza
XI sesję zwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna
z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Informacja na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn.
Informacja na temat działalności i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „OLZA” i Euroregionu „Śląsk Cieszyński”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Cieszyn,
7.2. zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada
2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Cieszyn,
7.3. zmiany uchwały własnej Nr XVII/170/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie
wydzielenia lokali na czas trwania stosunku pracy,
7.4. przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2019,
7.5. przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
7.6. zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie 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 opłat i trybu ich pobierania,
7.7. zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej
Nr 4 w Cieszynie,
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7.8.powołania i przystąpienia Gminy Cieszyn do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA
BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu południowego w celu wspólnej realizacji
zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
w latach 2021 -2027,
7.9. uchylenia uchwały Nr XLV/478/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja
2018 roku w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych
długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II”,
7.10. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej,
7.11. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok,
7.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019 –
2031,
7.13. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego
w Cieszynie.
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 1990r. 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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