
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 10.11.2020 r.

RMB.0002.13.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
713 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 16 listopada 2020r. (poniedziałek), godz. 8.30. 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 będzie dostępna na kanale YouTube. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) zaciągnięcia  kredytu  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  w  związku  z  ubytkiem  

w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
7. Zamknięcie obrad. 

Informuję,  że  w  dniu  13  listopada  2020r.  (piątek),  godz.  7.30  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  
i Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji  Rady Miejskiej z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                 Rada Miejska w Bodzentynie      tel. 41 311 50 10, 41 311 55 11
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn      fax: 41 311 51 14
          woj. Świętokrzyskie, pow. kielecki      e-mail: rada.miejska@bodzentyn.pl


