
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 21.04.2022 r.
RMB.0002.6.2022

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 27 kwietnia 2022r.  (środa), godz. 8.00 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. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
5. Informacja  nt.  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Bodzentyn  za  2021  r.  na

podstawie sprawozdań odpowiednich służb.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Bodzentyn za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
c) zmiany udzielenia dotacji celowej,
d) przekazania petycji zgodnie z właściwością,
e) określenia wykazu kąpielisk w 2022 roku na terenie Gminy Bodzentyn  oraz  ustalenia

sezonu kąpielowego,
f) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

i niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

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


