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Cieszyn, dnia 23 września 2021 r. 
BRM.0002.8.2021       
 
 

                                       Pani/Pan 
 

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

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

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta  
 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 30 września 2021 r.,  godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza 
 XXXII 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. Prezentacja nowo wybranych dyrektorów Zamku Cieszyn i Miejskiego Zarządu Dróg 

oraz prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki 2021”, 
5.2. przyznania Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury,  
5.3. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Cieszyn jednej 

rodzinie w ramach repatriacji, 
5.4. określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi 

Serikovey i Konstantina Myrina oraz pozostających pod ich władzą rodzicielską 
małoletnich Artura Myrin i Nelli Myrin, 

5.5. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Cieszyna na lata 2021 – 2024, 

5.6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 

5.7.  nadania nazwy – rondo płk. pil. Bernarda Adameckiego – skrzyżowaniu ulic 
Górnej i Władysława Sikorskiego, 

5.8. nadania nazwy  – rondo mjr. pil. Pawła Niemca – skrzyżowaniu ulic Frysztackiej, 
Gwido Langera i Pawła Dombke,  

5.9. nadania nazwy – rondo Marii Wardasówny – skrzyżowaniu ulic Wojciecha 
Korfantego i Kolejowej, 

5.10. nadania  nazwy – rondo Józefa Świdra – skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Pikiety, 
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5.11. nadania nazwy – rondo Browaru Zamkowego – skrzyżowaniu ulic Zamkowej, 
Frysztackiej i Liburnia, 

5.12. nadania nazwy – rondo Miast Partnerskich – skrzyżowaniu ul. Katowickiej, 
zjazdu na ul. Graniczną i nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. 
Motelową, 

5.13. nadania nazwy – skwer Leopolda Marcina Otto– skwerowi na Placu Kościelnym, 
5.14. nadania nazwy – skwer Ireny Sendlerowej - skwerowi przy ul. Śrutarskiej, 
5.15. nadania nazwy – skwer red. Tadeusza Kopoczka – skwerowi przy pomniku 

Harcerkom i Harcerzom Podbeskidzia Ofiarom II Wojny Światowej 1939-1945 na 
Placu ks. Józefa Londzina, 

5.16. zmiany nazwy ul. Dojazdowej na ul. Księcia Przemysława I Noszaka, 
5.17. zmiany nazwy ul. Partyzantów na ul. Bursztynową, 
5.18. nazwy ul. Niedźwiedziej, 
5.19. nazwy ul. Wacława Grodeckiego, 
5.20. zmiany uchwały Nr XXXI/365/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Cieszyńskiemu 
w związku z modernizacją drogi powiatowej, 

5.21. zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok,  
5.22. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035, 
5.23. wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie o pomoc finansową 

dla ZZOZ w Cieszynie poprzez podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia od 
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na 
prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 za wybrane miesiące 2021 r.  

6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady 

i Klubów Radnych. 
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami. 
9. Oświadczenia i sprawy różne. 
10. 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. 


