
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 22.10.2021 r.
RMB.0002.11.2021

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie zawiadamia, że
w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lipca 2021 r.
5. Informacja  na  temat  realizacji  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
c) wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  ustalenia

stawki takiej opłaty,
d) określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.,
f) ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  ochotniczych  straży

pożarniczych  terenu  gminy  Bodzentyn  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  
i w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

h) ustalenia zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  oraz  rozliczania  kosztów  podróży
służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

i) ustalenia  wysokości  diet  oraz  zwrotu  kosztów podróży  służbowych  dla  radnych  Rady
Miejskiej w Bodzentynie,

j) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

k) wyrażenia  zgody  na  zwiększenie  dotacji  dla  niepublicznych  przedszkoli  
i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach,    
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l) w  sprawie  przyjęcia  rocznego  programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Bodzentyn  
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na rok 2022,

m) wyrażenia  zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  w  spółce  pod  firmą
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie,

n) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
o) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
p) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
q) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość rolnych

w trybie bezprzetargowym,
r) zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2015r.

zmienionej uchwałą Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia
2015r.  w  sprawie  wskazania  wstępnego  miejsca  lokalizacji  nowych  przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy,

s) zmiany uchwały nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadanie jej statutu.

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

Informuję, że w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), 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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