
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

ŻE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 13
00

 

W BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOGORII ODBĘDZIE SIĘ  

XIII 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. Wolne wnioski i informacje. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031, 

b) zmian budżetu gminy na rok 2019, 

c) nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria, 

d) utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu, 

e) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu, 

f) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 

g) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Bogoria w gminie Bogoria, 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Budy i sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria, 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ceber, sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice w gminie Bogoria, 

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa Zagorzyce w gminie Bogoria, 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie Bogoria, 

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda w gminie Bogoria, 

o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie Bogoria, 

p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia Pęcławska, sołectwa Kolonia 

Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe, sołectwa Wagnerówka w gminie Bogoria, 

q) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Pełczyce, sołectwa Witowice i sołectwa Józefów Witowicki w gminie Bogoria, 

r) 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, 

s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek i sołectwa Wierzbka 

w gminie Bogoria, 

t) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 



       8. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

      

Anna Stobnicka                                                    


