
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 20.09.2019 r.

RMB.0002.13.2019

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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),  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  zaprasza  
na sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbędzie się w dniu  26 września 2019 r. (czwartek)  
o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bodzentynie zaświadczenia

o  wyborze  radnej  wybranej  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Bodzentynie
odbytych w dniu 25 maja 2019 r. w okręgu wyborczym Nr 10. 

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.  
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 sierpnia 2019 r.
7. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 r.
8. Informacja  dotycząca  realizacji  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania

czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Bodzentyn  w okresie  od  01.01.2019  r.  do
30.06.2019 r.

9. Informacja o realizacji inwestycji na terenie gminy  w 2018 r. 
10. Informacja z wykonania budżetu szkół za 6 miesięcy 2019 r. 
11. Informacja z realizacji działań w zakresie promocji gminy.
12. Informacja  na  temat  realizacji  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2018 r.
13. Informacja dotycząca lokalnych form ochrony przyrody na terenie Gminy Bodzentyn.
14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
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e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
g) przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta

Bodzentyn na rok 2020,
h) rozpatrzenia wniosku,
i) zaliczenia  drogi  powiatowej  nr  0585T  Gołębiówka  –  Ścignia  -  Wzdół  Plebański  od

skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr  751 do skrzyżowania z  drogą powiatową numer
0584T do kategorii drogi gminnej,

j) „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 2022 z
perspektywą do roku 2026”,

k) określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji
za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn. 

15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu 25 września 2019 r. (środa), o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Teresa Bzymek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) – 

pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach 

organów gminy
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