Rada Miejska w Bodzentynie
Bodzentyn, dn. 04.06.2020 r.
RMB.0002.7.2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie zawiadamia, że
w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bodzentynie.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania:
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum
zaufania.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bodzentyn:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,
b) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za 2019 r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019 r.,
e) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
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c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
d) uchylająca uchwałę Nr XXIII/174/2020 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków z dnia 14 stycznia 2020 r.,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym 0018 – Sieradowice oznaczonej nr 356,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 8 lat nieruchomości rolnej w trybie
bezprzetargowym,
g) zmiany Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia
2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania,
h) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2020,
i) określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami
osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy
Bodzentyn,
j) określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na
terenie Gminy Bodzentyn.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
10. Zamknięcie obrad.
Informuję, że w dniu 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek), o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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