
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 19.02.2021 r.

RMB.0002.2.2021

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. zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie na dzień
25     lutego 2021 r. (czwartek), godz. 8.00  . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie. 
W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, zachęcam do obejrzenia sesji za
pomocą transmisji on-line w serwisie YouTube. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 15 grudnia 2020 r.  oraz z dnia 29 grudnia 2020 r. 
5. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bodzentyn za rok

2020. 
7. Sprawozdanie  za  2020  rok  z  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 
8. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2016-2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
c) przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  Strategii  Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029,
d) zmiany uchwały Nr VI/38/2019  Rady Miejskiej w Bodzentyn dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie  określenia   szczegółowych  warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

e) zmiany regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie,
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f) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  wspólnym  przygotowaniu  
i przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

g) Zmiany  uchwały  Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej  w Bodzentynie  z  dnia  14  grudnia
2015 r.  w  sprawie  wskazania  wstępnego  miejsca  lokalizacji  nowych  przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy,

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
j) wzniesienia pomnika wraz z tablicą pamiątkową.

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Informuję,  że w dniu 23 lutego 2021 r.  (wtorek),   godz. 8.30 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy  w  Bodzentynie  odbędzie  się  posiedzenie  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej,  natomiast  tego
samego dnia o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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