
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

ŻE W DNIU 28 LIPCA 2020 ROKU O GODZ. 13
00

 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII (HALA SPORTOWA)  

ODBĘDZIE SIĘ XXI 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 działalności Wójta Gminy Bogoria w okresie między sesjami. 

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok. 

7. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 

8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania – 

projekt nr 35/2020. 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bogoria za rok 2019. 

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Bogoria za rok 2019. 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Bogoria za rok 2019. 

12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria za rok 2019. 

13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogoria za 

rok 2019. 

14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 - projekt nr 36/2020. 

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Bogoria z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bogoria z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok. 

17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok - projekt nr 37/2020. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/103/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bogoria w gminie Bogoria - projekt nr 38/2020,  

b) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/104/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Budy i sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria – 

projekt nr 39/2020,  

c) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/105/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ceber, sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice w gminie 

Bogoria - projekt nr 40/2020,  

d) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/106/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa Zagorzyce 

w gminie Bogoria - projekt nr 41/2020,  

e) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/107/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Grzybów, sołectwa Mała Wieś i sołectwa Miłoszowice w gminie 

Bogoria - projekt nr 42/2020,  

f) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/108/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego sołectwa Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie Bogoria - 

projekt nr 43/2020,  

g) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/109/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda 

w gminie Bogoria - projekt nr 44/2020,  

h) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/110/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie Bogoria - 

projekt nr 45/2020,  

i) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/111/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia Pęcławska, 

sołectwa Kolonia Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe i sołectwa Wagnerówka 

w gminie Bogoria - projekt nr 46/2020,  

j) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/112/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Pełczyce, sołectwa Witowice i sołectwa Józefów Witowicki 

w gminie Bogoria - projekt nr 47/2020,  

k) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/113/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wolica, sołectwa Wysoki Duże, sołectwa Wysoki Małe, sołectwa 

Wysoki Średnie i sołectwa Pęcławice Górne w gminie Bogoria - projekt nr 48/2020,  

l) zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/114/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek i sołectwa 

Wierzbka w gminie Bogoria - projekt nr 49/2020,  

m) zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji - projekt nr 50/2020, 

n) zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji - projekt nr 51/2020, 

o) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki i Bezpieczeństwa 

Publicznego - projekt nr 52/2020, 

p) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria - projekt nr 53/2020. 

       20. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

      

Anna Stobnicka            

 

  


