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Cieszyn, dnia 18 kwietnia 2019 r. 

BRM.0002.4.2019         

 

 

 

 

 

                                       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  

 

z w o ł u j ę 

 

na dzień 25 kwietnia 2019 r.,  godz.16
00

 w sali sesyjnej Ratusza 

 VII sesję zwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Cieszynie. 

6. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 – 2020. 

7. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2017-2020. 

8. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w roku 2018. 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na 

rok 2018. 

10. Analiza dalszych zmian w sporcie po likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Cieszynie. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

11.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla 

obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. 

Generała Józefa Hallera, a terenem kolei, 

11.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 

11.3. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania 

inwestycyjnego, 
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11.4. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok, 

11.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 

2019 – 2031, 

11.6. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych pod nazwą 

„Ulica Głęboka – społeczna rewitalizacja”, 

11.7. zmiany uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 

2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Cieszyna. 

12. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13.  Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady   

       i Klubów Radnych. 

14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między 

sesjami. 

15. Oświadczenia i sprawy różne. 

16. 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. 


