
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 27.09.2022 r.
RMB.0002.12.2022

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 559) oraz § 9 ust. 6 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 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie.  

Proponowany porządek obrad:
a) Otwarcie sesji.
b) Stwierdzenie kworum.
c) Zatwierdzenie porządku obrad.
d) Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 lutego 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r. 
e) Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Bodzentyn  za  I  półrocze  2022  roku,

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania
przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku oraz informacja, o której mowa w art. 265 pkt 1. 

f) Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Bodzentyn  między  sesjami  
w III kwartale 2022 r.

g) Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2047,
2. zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
3. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
4. przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta

Bodzentyn na rok 2023,
5. zmiany uchwały Nr XVIII/139/2019 Rady Miejskiej  w Bodzentynie z dnia 26 września

2019 roku  w sprawie  określenia  stawek  opłaty  targowej,  wyznaczenia  inkasentów
i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn,

6. zmieniająca  uchwałę  Nr  IX/66/2019  Rady  Miejskiej  w Bodzentynie  z dnia  27 marca
2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji
za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn,

7. zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013 r.
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,
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8. wskazania  miejsca  lokalizacji  nowych  przystanków komunikacyjnych  na  terenie  Miasta
i Gminy Bodzentyn,

9. nadania nazwy ulicy "Cicha" w Świętej Katarzynie,
10. nadania nazwy ulicy "Prosta" w Świętej Katarzynie.

h) Wolne wnioski i zapytania.
i) Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
j) Zamknięcie obrad.

Informuję, że w tym samym dniu tj. 28 września 2022 r., o godz. 7.30 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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