
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 21.11.2019 r.

RMB.0002.15.2019

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 27 listopada 2019 r.
(środa) 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 protokołu z sesji z dnia 30 października 2019 r.
5. Informacja nt. pozyskiwania środków zewnętrznych za 2018 i 2019 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) 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,
f) w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Bodzentyn  z

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na rok 2020,

g) nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn,
h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości

położonej w obrębie geodezyjnym 0001 – Bodzentyn oznaczonej nr 2097/6,
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.
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