
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 18.02.2022 r.

RMB.0002.3.2022

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 24 lutego 2022r. (czwartek), godz. 8.30 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  protokołów  z  sesji  z  dnia  28  października  2021r.,  8  listopada  2021  r.  oraz  

29 listopada 2021 r. 
5. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
c) zmiany  Uchwały  Nr  XXXIII/273/2020  Rady  Miejskiej  w Bodzentynie  z dnia

16 października  2020r.  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa
Świętokrzyskiego,

d) zmiany  uchwały  Nr  LIV/456/2022  Rady  Miejskiej  w Bodzentynie  z dnia  21 stycznia
2022 r.  w sprawie  ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie
nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę
Bodzentyn,

e) przystąpienia  Gminy  Bodzentyn  do  realizacji  Programu  „Asystent  osobisty  osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu,

f) przystąpienia Gminy Bodzentyn do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja
2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu,

g) zmiany  uchwały  Nr  LIII/436/2021  z  dnia  29  grudnia  2021  r.  w  spawie  przyjęcia
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok
2022,

h) ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  ochotniczych  straży
pożarnych,  zwanych  dalej  „strażakami  OSP”  z terenu  gminy  Bodzentyn  za  udział
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
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i) wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Bodzentyn  do  Świętokrzyskiego  Klastra
Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
k) wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  przesyłu  pod  urządzenia

elektroenergetyczne,
l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bodzentyn

w trybie przetargowym.   
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu  23 lutego 2022 r. (środa),  godz. 8.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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