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Cieszyn, dnia 19 listopada 2020 r. 

 

BRM.0002.10.2020        

 

 

 

 

                                       Pani/Pan 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu 

Miasta, w związku z art. 15zzx. ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

374 z późn. zm.) 

 

 

 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 26 listopada 2020 r.,  godz. 15
00

 XXIII sesję zwyczajną 

 VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna 

w sali sesyjnej Ratusza, w zdalnym trybie obradowania   

 

 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Wręczenie Panu Bogdanowi Firli Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

5. Pierwsze czytanie projektu budżetu Miasta Cieszyna na rok 2021.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony    

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024, 

6.2. zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 

roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 

6.3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania na czas nieoznaczony, 

6.4. opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie, 

6.5. określenia stawek podatku od środków transportowych, 

6.6. zmiany uchwały nr XXII/216/20 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na 

rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości, 



2 

 

6.7. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, 

6.8. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok, 

6.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035, 

6.10. przyjęcia stanowiska w odniesieniu do sytuacji w Republice Białorusi po wyborach 

prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 roku. 

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 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest 

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu  umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


