
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 05.08.2020 r.

RMB.0002.9.2020

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 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) 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. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 maja 2020 r. 
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019r. na

podstawie sprawozdań odpowiednich służb.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) organizacji  wspólnej  obsługi  kasowej  jednostek  organizacyjnych  zaliczanych  do  sektora

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzentyn,
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, 
e) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,
f) ustalenia  wysokości  diet  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  dla  radnych  Rady

Miejskiej w Bodzentynie,
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bodzentyn w roku szkolnym 2020/2021,
h) zmieniającej uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w  Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r.

w  sprawie   sposobu  poboru  podatku  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości  
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości
prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn,

i) zmiany Uchwały Nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  Klubie  Seniora  dla
mieszkańców Gminy Bodzentyn,

j) wyrażenia  zgody na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  część  nieruchomości  położonej
w obrębie geodezyjnym 0001-Bodzentyn oznaczonej nr 1670,

k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości rolnych na
rzecz dotychczasowych dzierżawców.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
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Informuję, że w dniu 07 sierpnia 2020 r. (piątek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.
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