


XVIII Sesja w dniu 29 czerwca 2020, godz. 09:00 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie - sala konferencyjna 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Poręba. 

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie apelu w sprawie poparcia Rady Miasta Winniki w działaniach mających 

na celu ochronę statusu miasta Winniki. 

5. Raport o stanie Miasta Poręba w 2019 roku – debata. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Poręba za 2019 rok 

3) udzielenia/nieudzielenia* absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok 

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Porębie za 2019 rok 

5) zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 

Statutu Miasta Poręba 

6) planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2020 roku 

7) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w 

przedszkolach, szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poręba 

8) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Poręba na rok 2020 

9) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Poręba 

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

12) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 

13) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. 

Partyzantów w Porębie 

14) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Poręba na lata 2020-2025 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 


