
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 23.08.2019 r.

RMB.0002.12.2019

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  29 sierpnia 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 protokołu z sesji z dnia 30 lipca 2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,
d) zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013r. w

sprawie  uchwalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki
przyznawania  nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń
wynikających ze  stosunku pracy nauczycieli  w placówkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Bodzentyn.

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
f) zaliczenia  drogi  powiatowej  nr  0585T  Gołębiówka  –  Ściegnia  –  Wzdół  Plebański  od

skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr  751 do skrzyżowania z  drogą powiatową numer
0585T do kategorii drogi gminnej. 

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
8. Zamknięcie obrad

Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. (wtorek), o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.
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