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Cieszyn, dnia 18 maja 2023 r. 
 

BRM.0002.5.2023   
                                 
 

             Pani/Pan 
 

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

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

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu 
Miasta  
 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 25 maja 2023 r.,  godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza 
 LIII 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 o wynikach rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 

2023/2024. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Cieszyn. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2023- 2028”,  
b) uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023- 2026, 
c) zmiany uchwały nr XLVI/549/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 

2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta 
Cieszyna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, 

d) zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 
2018 r. 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 Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie, 

e) zmiany uchwały nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 
r. 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, 

f) zaliczenia ul. Bobreckiej do kategorii dróg gminnych, 
g) zaliczenia ul. Garncarskiej do kategorii dróg gminnych, 
h) zaliczenia ul. Górny Rynek do kategorii dróg gminnych, 
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i) zaliczenia ul. Jana Kochanowskiego do kategorii dróg gminnych, 
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, 
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, 
l) uchylenia uchwały nr LII/543/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 

2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej,  

m) zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok, 
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023–2039, 
o) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej z dnia 2 marca 2023 r. na Burmistrza Miasta 

Cieszyna, 
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. 


