
Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 24.01.2020 r.

RMB.0002.2.2020

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), zmienionego uchwałą  Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w
Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie zaprasza na sesję
Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 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 20 grudnia 2019 r. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bodzentynie za 2019 rok. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie,
d) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w

Bodzentynie,
e) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego

Rady Miejskiej w Bodzentynie,
f) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej

w Bodzentynie,
g) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Spaw Samorządowych  Rady

Miejskiej w Bodzentynie,
h) przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Promocji  i  Turystyki  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie,
i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bodzentynie na 2020 rok,
j) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie na 2020 rok,  
k) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie na 2020 rok,  
l) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej

w Bodzentynie na 2020 rok,  
m) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  i  Kultury  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie na 2020 rok,  
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n) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rolnictwa  i  Spaw  Samorządowych   Rady  Miejskiej  
w Bodzentynie na 2020 rok,  

o) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Promocji  i  Turystyki  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  
na 2020 rok,  

p) nieuwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,
q) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  wspólnym  przygotowaniu

i przeprowadzeniu postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na zakup energii
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

r) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  
i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn,

s) wyrażenia  zgody na  zawarcie  kolejnych umów dzierżawy na  czas  oznaczony  do 3  lat,
których przedmiotem są te same nieruchomości,

t) zmiany uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015
roku  w  sprawie  wskazania  wstępnego  miejsca  lokalizacji  nowych  przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy,

u) zmiany uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie   określenia  szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat,  
jak również trybu ich pobierania,

v) wzniesienia pomnika wraz z tablicą pamiątkową,
w) nadania  rondu  w  miejscowości  Bodzentyn  nazwy  Rondo  Żołnierzy  „Ponurego”  

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

Informuję, że w dniu 28.01.2020 r. (wtorek), o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i
Gminy w Bodzentynie odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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