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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 z póżn. 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  XV sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, 
która odbędzie się  31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  
w Modliborzycach. 
 
1.   Otwarcie sesji. 
2    Zatwierdzenie porządku obrad.   
3.   Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 
4    Informacja  z  realizacji  uchwał  podjętych  na  sesji  w  dniu  30 grudnia 2019 roku. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7.  Przedstawienie  sprawozdania  z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania    Problemów               
     Alkoholowych i Narkomanii za rok 2019.  
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z realizacji 
    „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Modliborzyce  na  lata  2016-2025”  za  rok 2019 
oraz Planu na rok 2020. 
9 .  Sprawozdanie   Kierownika   Gminnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Modliborzycach   z  działalności    
      Ośrodka za rok 2019 oraz potrzeby pomocy społecznej na rok 2020. 
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok. 
11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z działalności Sekcji 
Świadczeń Rodzinnych za 2019 rok. 
12. Podjęcie uchwał: 
     1) )  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Modliborzyce na rok 2020 środków                         
stanowiących fundusz sołecki, 
     2) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Burmistrz Modliborzyc,    
    3) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Modliborzyce,  
     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, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących  
z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i młodsze, 
      5) w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Modliborzyce, 
      6) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
      7) w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Modliborzyce”, 
     8)  w sprawie przystąpienia Gminy Modliborzyce do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”, 
     9)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu, 
   10)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, 
   11)  w sprawie zmian prognozy wieloletniej. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
15. Zamknięcie sesji.      
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                      -//- 
            Adam Kapusta  


