
 
 
 
                                                                                                                         Modliborzyce, 2020.06.22 
 
 
RM – 0002/16/2020               
                                                   
 

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 2020 r, poz. 713) 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  XVI  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się  
30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Zespole Szkół  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 31 marca 2020 roku. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Modliborzyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2019. 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:   
      1)  w   sprawie   zatwierdzenia    sprawozdania    finansowego   Samodzielnego   Publicznego   Zakładu             
Opieki  Zdrowotnej  w  Modliborzycach  za  rok  2019, 
      2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy             
Modliborzyce,                                                                                                                                                                       
     3)  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2020-2025”, 
     4) w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Modliborzyce, 
     5) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2020 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu, 
     6)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu, 
     7)  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Modliborzyce na rok szkolny 2020/2021, 
      8)  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Modliborzycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Modliborzyce,                                                                                                             
     9)   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce, 
    10) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,                                                                                                                                                                                           
    11) 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, 
    12)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, 
    13)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Modliborzyce: 

a) głosy radnych 
b) głosy mieszkańców                                                                                                                                                             

    14)  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Modliborzyc wotum zaufania, 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok 2019: 

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem  opisowym z wykonania budżetu  Gminy Modliborzyce                        
za  rok  2019  oraz informacją o stanie mienia komunalnego,  

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym  -  bilansem  z  wykonania  budżetu  jst.  Gminy  
Modliborzyce  za  rok  2019,  

c) przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii                                            
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok  2019,  

d) przedstawienie  stanowiska Komisji Rewizyjnej  o wykonaniu budżetu w roku 2019 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  2019, 

f) dyskusja, 



15) w  sprawie     rozpatrzenia     i    zatwierdzenia     sprawozdania     finansowego    wraz     ze                 
sprawozdaniem   z  wykonania   budżetu  gminy  za  rok  2019, 

16)  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Modliborzyc z tytułu wykonania 
 budżetu gminy za rok  2019,  

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


