
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

ŻE W DNIU 15 MAJA 2018 ROKU O GODZ. 12
00

 

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. Informacja Wójta Gminy Bogoria o działalności w okresie między sesjami. 

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej gminy Bogoria na 2017 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii           

za 2017 rok, 

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

c) zmian budżetu gminy na 2018 rok, 

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

e) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

i poza miejscem sprzedaży; zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania 

napojów alkoholowych oraz ograniczeń  w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży obowiązujących 

na terenie Gminy Bogoria, 

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół                   

i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela, 

g) zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od 

obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 



h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych   w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, 

i) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Bogoria w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

j) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Bogoria w sprawie przywrócenia praw miejskich 

miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich” 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

      

mgr Maciej Tutak 


