
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 23.10.2020 r.

RMB.0002.12.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.
713 ze zm.),  art.  15zzx ust.  1 i  2 ustawy z 02.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) 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.  zwołuję  sesję  Rady
Miejskiej w Bodzentynie na dzień 29 października 2020r. (czwartek), godz. 8.00. Sesja odbędzie
się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Dyskusja  i  głosowanie  odbędzie  się  poprzez  system  informatyczny.  Przewodnicząca  Rady
będzie  prowadziła  sesję  z  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Bodzentynie  przy  
ul. Suchedniowskiej 3. Zachęcamy do śledzenia transmisji, która będzie dostępna na kanale YouTube. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
5. Informacja na temat infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie.
6. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  o  wynikach  analizy  oświadczeń

majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie złożonych za rok 2019.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn o wynikach analizy oświadczeń majątkowych

zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy,  osób zarządzających i  członków organów zarządzających gminną osobą prawną  oraz
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

8. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  gminie  Bodzentyn  za  rok  szkolny
2019/2020.

9. Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn za lata 2018-2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  współdziałania  Miasta  i  Gminy

Bodzentyn  oraz  Gminy  Górno  przy  realizacji  zadania  polegającego  na  wyznaczeniu
aglomeracji Bodzentyn,

d) wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Bodzentyn,

e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
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f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
g) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
i) 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,

j) uchwalenia Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku
życia na lata 2020-2023,

k) zmiany  uchwały  Nr  XXII/172/2019  z  dnia  30  grudnia  2019r.  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad. 

Informuję, że w dniu 27 października 2020r. (wtorek), godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie stałych
Komisji  Rady  Miejskiej  z  wykorzystaniem środków porozumiewania  się  na  odległość  (zdalny  tryb
obradowania).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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