
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

ŻE W DNIU 26 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 1300 

W BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOGORII ODBĘDZIE SIĘ  

SESJA RADY GMINY. 

 

Tematem obrad Sesji będą następujące sprawy: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Sekretarza Obrad. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017. 

6. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Bogoria 

z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2017. 

7. Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2017 r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030, 

b) zmian budżetu gminy na 2018 rok, 

c) udzielenia pomocy finansowej, 

d) wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Bogoria Nr  XXXIII/278/2017 w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

e) podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

f) podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

i Przemocy w Rodzinie za rok 2017, 

h) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia  

31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie 

stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria, 



i) wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

j) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku, 

k) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane  

w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria, 

l) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane  

w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria, 

m) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych, 

n) uchylenia uchwały Nr XXXVIII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 

2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej,  

10. Przyjęcie Apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie przebudowy 

drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica zlokalizowanej 

na terenie Gminy Bogoria na odcinku Mostki – Bogoria – Gorzków. 

11. Wyrażenie opinii przez Radę Gminy Bogoria w sprawie wypowiedzenia 

zmieniającego warunki pracy i płacy radnego Gminy Bogoria. 

12. Interpelacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie sesji. 

. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
      
mgr Maciej Tutak 


