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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 2018r., poz. 5923) z w o ł u j ę  XXI sesję Rady Miejskiej  
w Modliborzycach, która odbędzie się 16 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 13.30 w Zespole Szkół  
w Modliborzycach. 
 
1.   Otwarcie sesji. 
2.   Zatwierdzenie porządku obrad.   
3.   Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku. 
4.   Interpelacje radnych. 
5.   Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej i sprawozdań z działalności komisji za rok 2020. 
6.   Sprawozdanie  z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii za rok 2020. 
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
8. Sprawozdanie Burmistrza Modliborzyc z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w roku 2020. 
9. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z realizacji w 2020 
roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Modliborzyce na lata 2016-2025”.  
10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z działalności 
Ośrodka  w  2020 roku  oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
11.Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach                                               
z działalności w roku 2020 w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy państwa                                     
w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych oraz innych zadań zleconych.                                                     
12. Podjęcie uchwał: 
     1)  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Modliborzyce na rok 2022 środków                         
stanowiących fundusz sołecki, 
     2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności              
zwierząt na terenie gminy Modliborzyce w 2021 roku,    
     3) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, 
    4) w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,  
    5)  w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości 
Wierzchowiska Pierwsze,  
    6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Modliborzyce porozumienia międzygminnego  
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu działań ZIT(strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola 
i Godziszów oraz w sprawie pełnienia przez Gminę Janów Lubelski funkcji lidera wskazanego powyżej 
porozumienia międzygminnego,    
   7)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,  
   8)  w sprawie zmian prognozy wieloletniej. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. 
15. Zamknięcie sesji.      

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                      -//- 
            Adam Kapusta  


