
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 23.12.2019 r.

RMB.0002.17.2019
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),  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 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o
godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Informacja  dotycząca  realizowania  w  2019  r.  uchwały  nr  XIII/91/2016  Rady  Miejskiej  

w  Bodzentynie  z  dnia  27  października  2016  r.  w  sprawie  ,,Programu  usuwania  wyrobów
zawierających azbest na lata 2016-2032’’dla Gminy Bodzentyn.

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 r.:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego
komisji budżetowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową.

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym 0026 – Wzdół Kolonia oznaczonej nr 460/1.

f) rozpatrzenia wniosku,
g) rozpatrzenia wniosku,
h) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bodzentynie dotyczącego działalności Towarzystwa

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Rada Miejska w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

woj. Świętokrzyskie, pow. kielecki

tel. 41 311 50 10, 41 311 55 11
fax: 41 311 51 14
e-mail: rada.miejska@bodzentyn.pl
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