
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 22.02.2019 r.

RMB.0002.3.2019

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 14 stycznia 2019 r. oraz z dnia 25 stycznia 2019 r. 
5. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-

2023”.
6. Sprowadzanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
7. Sprowadzanie  z  działalności  Miejsko  -  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
8. Informacja  na  temat  stanu  infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej  w  Gminie  Bodzentyn

(prezentacja). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na 

terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,
d) projektu planu sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
e) określenia  kryteriów  naboru  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego

do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych,  innych form wychowania  przedszkolnego
w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Bodzentyn,  przyznania  tym
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów,
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f) określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela,
g) określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  

w placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn,
h) zmiany dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
i) uchwalenia  „Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych

i urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług
Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. na lata 2019-2027”,

j) uznania skargi za bezzasadną,
k) pozostawienia skargi bez rozpoznania,
l) stwierdzenia nieważności wyboru Sołtysa Sołectwa Dąbrowa Górna. 

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad. 
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