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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 (tekst 
jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 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) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, 
która odbędzie się 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00 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 29 września 2020 roku. 
5.   Interpelacje radnych. 
6.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
7.   Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania  
rok 2019. 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:   
     

1)   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Modliborzyce na rok 
2021, 

2)   w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2021, 

3)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 
na 2021 rok, 

4)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie gminy Modliborzyce na rok 2021, 

5)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie gminy Modliborzyce na rok 2021, 

6)   w sprawie przystąpienia Gminy Modliborzyce do Związku Transgranicznego Euroregion 
Roztocze, 

7)   w sprawie poręczenia przez Gminę Modliborzyce zobowiązania z tytułu kredytu bankowego 
zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą  
w Janowie Lubelskim, 

8)     w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, 
9)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
-//- 

Adam Kapusta 
 
 


