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Cieszyn, dnia 20 października 2022 r. 
BRM.0002.11.2022   

 
                                        

                                            
Pani/Pan 

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

 
…………………………………………………….. 

 
 

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta  
 
 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 27 października 2022 r.,  godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza 
 XLVI 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. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego 
na rok 2023, 

b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023, 

c) zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 
2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna, 

d) określenia na rok 2023 wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
e) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wzrost atrakcyjności 
i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów 
elektrycznych”, 

f) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii, w tym trybu konsultacji, 

g) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ul. Zofii 
Kossak-Szatkowskiej i ul. Na Wzgórzu, 
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h) odstąpienia od sporządzenia w części zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, uchwalonego uchwałą 
Nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2010 r., 

i) odstąpienia od sporządzenia w części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. 
Zofii Kossak-Szatkowskiej, ul. Gustawa Morcinka i ul. Wiktora Kargera, 

j) uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2022-2023 na potrzeby ochrony 
przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych (cięciach) drzew - 
pomników przyrody, 

k) zmiany uchwały Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 
roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu, 

l) zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,  
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038. 

6. Informacje Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące oświadczeń 
majątkowych za 2021 rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne 
w jednostkach samorządu terytorialnego, 

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. 
 


