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 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 27 czerwca 2019 r. (czwartek)  

o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.  
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29 maja 2019 r., 03 czerwca 2019 r., 14 czerwca 2019 r.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn za 2018r. 

na podstawie sprawozdań odpowiednich służb. 

7. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. za 

2018 r oraz nt. stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 

za 2018 r. 

8. Informacja na temat przygotowań do wypoczynku letniego. 

9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania: 

a) debata nad raportem, 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn 

wotum zaufania. 

10. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta   

i Gminy Bodzentyn: 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, 

b) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat opinii  

o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za 2018 r., 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r., 

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn za 2018 r., 

e) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

w sprawie opinii o  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
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f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Bodzentyn za 2018 r. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2047, 

b) zmian w budżecie gminy na 2019 r., 

c) zmiany statutu Miasta i Gminy Bodzentyn, 

d) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych, 

e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, 

f) zmiany uchwały Nr IV/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019, 

g) realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności 

lokalnej” oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację projektu. 

h) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

i) przyjęcia Apelu w sprawie zrównoważonego rozwoju placu targowego  

w Bodzentynie, 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

 Informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 r. (wtorek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

               /-/ Teresa Bzymek  


