
 

RADA  MIASTA  PORĘBA 

 

RM.0002.17.2020       Poręba, dnia 23.04.2020r. 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

 

zwołuję XVII Sesję Rady Miasta Poręba  

na poniedziałek 04 maja 2020 roku na godz. 900  

w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, 

przy ul. Mickiewicza 2 

 

W związku z sytuacją epidemiczną - COVID-19 sesja Rady Miasta Poręba odbędzie się bez 

udziału mieszkańców oraz gości. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Poręba. 

3. Sprawozdanie dot. przedsięwzięć podjętych przez Gminę Poręba w sprawie 

przeciwdziałania COVID-19 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 

c) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Poręba 

d) zmiany do uchwały Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie 

planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego 

przez Gminę Poręba 

e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, na 

czas oznaczony do 3 lat 

f) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

i) wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 

najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

j) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Poręba na rok 2020 

k) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 
 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba 

                Elżbieta Kołodziej 


