
        Rada Miejska w Bodzentynie

Bodzentyn, dn. 20.01.2023 r.

RMB.0002.2.2023

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 27 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 11.00 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. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bodzentynie za 2022 rok. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 rok,
j) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie na 2023 rok,  
k) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie na 2023 rok,  
l) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej

w Bodzentynie na 2023 rok,  
m) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  i  Kultury  Rady  Miejskiej  

w Bodzentynie na 2023 rok,  
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n) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rolnictwa  i  Spaw  Samorządowych  Rady  Miejskiej
w Bodzentynie na 2023 rok,  

o) przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Promocji  i  Turystyki  Rady  Miejskiej  w  Bodzentynie  
na 2023 rok,  

p) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  i ustalenia
maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  w 2023 r.  za  kształcenie  nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn,

q) zmiany  utworzenia  ośrodka  wsparcia  -  Klubu  „Senior+”  w  Bodzentynie  -  
w strukturach Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie,

r) zmiany Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,
albo  świadczenia  rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych  dla  osób  objętych
wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

s) zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r.
w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  świadczenia
pieniężnego  z  pomocy  społecznej  w  formie  zasiłku  celowego  na  zakup  posiłku  lub
żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  „Posiłek   w  szkole
i w domu” na lata 2019-2023,

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

u) 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,

v) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej
w obrębie geodezyjnym 0024-Wilków oznaczonej nr 450/4,

w) organizacji publicznego transportu drogowego.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek),  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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