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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 (t.j.; Dz. U.  
z 2019 r, poz. 506) 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  IX  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się  
28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach. 
 
1    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2    Zatwierdzenie porządku obrad.   
3.   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesjach w dniach;  25 kwietnia i 14 czerwca 2019 roku. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Biblioteki  u  Kazimierza. Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Modliborzycach za rok 2018. 
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Modliborzycach za rok 2018. 
9.   Podjęcie uchwał w sprawach:   
      1)  w   sprawie   zatwierdzenia    sprawozdania    finansowego   Samodzielnego   Publicznego   Zakładu  
Opieki  Zdrowotnej  w  Modliborzycach  za  rok  2018, 
      2) w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Modliborzyce w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
      3)  w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławnika sądowego  na  kadencję  2019 - 2023, 
      4) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Modliborzyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 
      5)  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Modliborzyce, 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Modliborzyce: 

a) głosy radnych 
b) głosy mieszkańców                                                                                                                                                             

     6)  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Modliborzyc wotum zaufania, 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok 2018: 

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem  opisowym z wykonania budżetu  Gminy Modliborzyce                        
za  rok  2018  oraz informacją o stanie mienia komunalnego,  

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym  -  bilansem  z  wykonania  budżetu  jst.  Gminy  
Modliborzyce  za  rok  2018,  

c) przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii                                            
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok  2018,  

d) przedstawienie  stanowiska Komisji Rewizyjnej  o wykonaniu budżetu w roku 2018 wraz                           
z wnioskiem do Rady Miejskiej w Modliborzycach o udzielenie absolutorium                              
Burmistrzowi  Modliborzyc, 

e) przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modliborzycach o udzielenie Burmistrzowi Modliborzyc 
absolutorium  za  rok  2018, 

f) dyskusja, 
7)  w   sprawie     rozpatrzenia     i    zatwierdzenia     sprawozdania     finansowego    wraz     ze       

sprawozdaniem   z  wykonania   budżetu  gminy  za  rok  2018, 
8)  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Modliborzyc z tytułu wykonania 

 budżetu gminy za rok  2018,  
9)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku, 
10)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. 
12. Zamknięcie sesji. 
                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                                                        Adam Kapusta  
 


