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Cieszyn, dnia 21 listopada 2019 r. 

BRM.0002.10.2019         

 

 

                                       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 28 listopada 2019 r.,  godz. 16
00

 w sali sesyjnej Ratusza 

 XIII 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. Pierwsze czytanie projektu budżetu Miasta Cieszyna na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1.  ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane, 

6.2.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego 

częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, 

6.3.  uchylenia uchwały Nr LIX/422/98 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 stycznia 

1998 roku w sprawie określenia stopy oprocentowania rat rocznych z tytułu 

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi częściami gruntu, 

6.4.  uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2019-2020 na potrzeby ochrony 

przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew – pomników 

przyrody, 

6.5.  ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, 

ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków 

częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, 

6.6.  zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 

2018 roku 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, 

6.7.  zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 

2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne 
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o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących 

przy Szkolnym Schronisku Sportowym w Cieszynie, 

6.8.  zmiany uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 

2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących 

przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie,   

6.9. określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

6.10. określenia stawek podatku od środków transportowych, 

6.11. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok, 

6.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031, 

6.13. wezwania do odstąpienia od realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego – szczepienia przeciw HPV. 

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

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

      i Klubów Radnych. 

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między   

sesjami. 

10. Oświadczenia i sprawy różne. 

11. 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. 


