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Z A P R O S Z E N I E 
 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 
U. z 2022 r, poz. 559 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 2018  r., poz. 5923)   z w o ł u j ę  XXXIII  sesję 
Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 24 listopada 2022 roku (czwartek)  
o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Modliborzycach. 
 
1    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2    Zatwierdzenie porządku obrad.   
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
4    Informacja  z  realizacji uchwał podjętych na sesji  w  dniu 30 września  i  04 listopada 2022 roku. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7.   Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  gminie  Modliborzyce  w  roku  szkolnym  
      2021/2022. 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:   
     

1)   XXXIII/206/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Modliborzyce                                        
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023, 

2)   XXXIII/207/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2023 rok, 

3)   w sprawie podjęcia decyzji o nieobniżaniu ceny skupu drewna do wyliczenia podatku leśnego na 
rok 2023, 

4)   XXXIII/208/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Modliborzyce na rok 2023, 

5)   XXXIII/209/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie gminy Modliborzyce na rok 2023, 

6)     XXXIII/210/2020   w  sprawie   poręczenia   przez  Gminę  Modliborzyce  zobowiązania                                
         z  tytułu   kredytu   bankowego  zaciąganego   przez  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania    
        "Leśny  Krąg"  z siedzibą w Janowie Lubelskim,     
7)     XXXIII/211/2022  w sprawie   w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
        w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Modliborzyce, 
8)     XXXIII/212/2022  w sprawie w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego  
        obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz      
        przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenia  
        tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego,  
        psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących                                            
        z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze, 

      9)     XXXIII/213/2022  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,                                                                      
     10)    XXXIII/214/2022  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

    
9.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. 
11. Zamknięcie sesji. 
 
 
 



 
 
Zaproszeni:  
 
1.      Burmistrz Modliborzyc 
2. Sekretarz Gminy Modliborzyce 
3. Skarbnik Gminy Modliborzyce 
4. Radni Powiatowi 
5. Radca Prawny 
6. Dyrektorzy  szkół i przedszkoli 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 
8. Gminny Komendant OSP 
9. Kierownik Posterunku Policji w  Modliborzycach 
10. Sołtysi 


