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Z A W I A D O M I 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 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 25 kwietnia 2019 roku  (czwartek)  
na godzinę 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego Modliborzycach VII w bieżącej kadencji sesję Rady 
Miejskiej 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  29  stycznia  i 28 marca 2019 r. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z realizacji 
    „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Modliborzyce  na  lata  2016-2025”  za  rok 2018; 
8 .  Sprawozdanie   Kierownika   Gminnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Modliborzycach   z  działalności    
      Ośrodka za rok 2018.  
9.   Ocena zasobów Pomocy Społecznej na 2018 rok dla Gminy Modliborzyce.  
10.Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Modliborzyce   z  organizacjami  pozarządowymi   
     oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2018. 
11. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Modliborzyce, 
2) w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości              
wynagrodzenia za inkaso, 
3) w  sprawie   określenia   szczegółowych   zasad   wnoszenia   inicjatyw   obywatelskich,   zasad   tworzenia  
komitetów  inicjatyw  uchwałodawczych,  zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych 
i  formalnych  wymogów,  jakimi  muszą  odpowiadać  składane  projekty,  
4) 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  oraz  doradców  zawodowych. 
5) w sprawie przyjęcia zadania  z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych przez Gminę Modliborzyce, 
6) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy  
Modliborzyce, 
7) w  sprawie  przyjęcia   programu   opieki   nad   zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania     
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Modliborzyce  na  rok  2019, 
8) w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, 
9) w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków  i  trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wolicy Pierwszej stanowiącej własność 
mienia komunalnego Gminy Modliborzyce, 
11) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
13. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. 
14. Zamknięcie sesji.      
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
            Adam Kapusta 

 


