
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 30.04.2020 r.

RMB.0002.5.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2019r. poz.
506, ze zm.),  art.  15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) oraz § 9 ust. 4 Statutu Miasta
i  Gminy  Bodzentyn  przyjętego  uchwałą  Nr  X/81/2018  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  z  dnia
16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3708), zmienionego uchwałą
Nr XV/104/2019  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  z  dnia  27  czerwca  2019  r.  zwołuję sesję  Rady
Miejskiej w Bodzentynie na dzień  07 maja 2020r. (czwartek) o godz. 9.00. Sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Dyskusja  i  głosowanie  odbędzie  się  poprzez  system  informatyczny. Przewodnicząca  Rady
będzie  prowadziła  sesję  z  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Bodzentynie  przy

ul. Suchedniowskiej 3. Zachęcamy do śledzenia transmisji, która dostępna będzie na kanale YouTube. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 kwietnia 2020 r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
e) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2019,
f) zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność

finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19,

g) zmiany uchwały o wysokości stawek od środków transportu,
h) zmiany Uchwały Nr XVI/119/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia

projektu pozakonkursowego pn. „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-
zawodowa  w  Gminie  Bodzentyn”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020  oraz  budżetu  Gminy  Bodzentyn,  stanowiącego  realizację  Osi  priorytetowej
RPSW.09.00.00,  Działania  RPSW.09.01.00  „Aktywna  integracja  zwiększająca  szansę  na
zatrudnienie”,
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i) uznania skargi za bezzasadną.
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu 05.05.2020 r. (wtorek), o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie stałych
Komisji Rady Miejskiej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb
obradowania).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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