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Cieszyn, dnia 22 czerwca 2022 r. 
BRM.0002.6.2022   
                                        

 
                                            

Pani/Pan 
 

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

…………………………………………………….. 
 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 
Statutu Miasta  
 
 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 29 czerwca 2022 r.,  godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza 
 XLI 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. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Cieszyna w 2021 roku.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania, 
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz 

ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  miasta  Cieszyna  za  2021  rok, 
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna, 
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Cieszyn, w roku szkolnym 

2022/2023, 
e) ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty 
dodatkowej i sposobu poboru tych opłat,  

f) ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych, 
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 
h) zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 

2019r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
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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,  

i) zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 
2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cieszyn,   

j) zmiany uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 
2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

k) zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
l) przyznania medalu pamiątkowego „Cieszyn dziękuje”,  
m) wyrażenia stanowiska co do poparcia kandydatury Miasta Frankfurt nad Odrą 

w staraniach o lokalizację Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji 
Europejskiej i Jedności Niemiec, 

n) zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,  
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038, 
p) planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na II półrocze 2022 roku, 
r) planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku,  
s) rozpatrzenia wniosków osoby fizycznej z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia na sesji Rady Miejskiej dyskusji radnych i stworzenia 
w Cieszynie funduszu kompensacyjnego mającego na celu wypłacanie 
odszkodowań za korzystanie z części dróg, które utrzymane są 
w katastrofalnym i zagrażającym życiu i zdrowiu użytkowników stanie, 

t) rozpatrzenia wniosku Fundacji Miejski Nurt z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody, 

u) wniosku osób fizycznych z dnia 20 maja 2022 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy 
zmiany ogrzewania w lokalu mieszkalnym. 

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami. 
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. 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. 
 


