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RM – 0002/26/2021           

      

Informacja 

o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Miejskiej w Modliborzycach 

 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  

gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn. zm.)  oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 

Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923)  z w o ł u j ę  XXVI sesję Rady Miejskiej w 

Modliborzycach, która odbędzie się 28 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach. 

 

1.   Otwarcie sesji. 

2.   Zatwierdzenie porządku obrad.   

3.   Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji. 

4.   Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 26.10.2021 r. i 30 listopada 2021 r. 

5.   Interpelacje radnych. 

6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

7.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania. 

8.   Podjęcie uchwał w sprawach:   

      1) XXVI/160/2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  

            w  Modliborzycach na rok 2022, 

      2)  XXVI/161/2021 w  sprawie  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie    

             gminy Modliborzyce na rok 2022,                                                                                                                                                                                                              

      3)    XXVI/162/2021  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,   

     4)   XXVI/163/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2019 Rady Miejskiej z dnia  

            25  kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,  

             określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
     5)    XXVI/164/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku, 

     6)    XXVI/165/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

      7)    XXVI/166/2021  uchwała  intencyjna  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej Powiatowi     

              Janowskiemu na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2022,   

      8)   XXVI/167/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022; 

   a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z wyjaśnieniem burmistrza, 

 b)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 c)  przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej, 

 d)  przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii/wniosków komisji, 

 e)  dyskusja, 

            f)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionej przez burmistrza,        

      9)   XXVI/168/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

9.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. 

11. Zamknięcie sesji.         
 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                 - //- 

                                                                                                         Adam Kapusta 


