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Cieszyn, dnia 23 marca 2023 r. 
 

BRM.0002.3.2023   
                                 
 

             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) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta  
 

z w o ł u j ę 
 

na dzień 30 marca 2023 r.,  godz. 1500 w sali sesyjnej Ratusza 
 LI 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 stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok. 
5. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Miasta Cieszyna na lata 2022 – 2024 wraz z informacją o potrzebach związanych z 
realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022 
wraz z informacją o potrzebach w zakresie pomocy społecznej. 

7. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022  
i efektów jego realizacji. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, 
b) opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie, 
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku, 
d) zmiany uchwały Nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 

roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz 
warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat, 

e) zmiany uchwały Nr XLIX/595/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 
2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna i nadania jej 
statutu,   
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f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
miasta Cieszyna,  

g) odmowy udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 
terenie miasta Cieszyna,  

h) zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok,  
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023–2039, 
j) wniosku osoby fizycznej z dnia 31 stycznia 2023 r. o zwołanie nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej Cieszyna. 
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami. 
10. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
11. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady 

i Klubów Radnych. 
12. Oświadczenia i sprawy różne. 
13. 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. 


