
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

ŻE W DNIU 22 MAJA 2020 ROKU O GODZ. 12
00

 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII (HALA SPORTOWA)  

ODBĘDZIE SIĘ XIX 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. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Bogoria z  organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019. 

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Bogoria za 2019 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2019 rok. 

11.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 

2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria - projekt 

nr 17/2020, 

b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2020 roku - projekt nr 18/2020, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2020 roku - projekt nr 19/2020, 

d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok - projekt 

nr 20/2020, 

e) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych 

obiektów - projekt nr 21/2020, 

f) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria - projekt nr 22/2020, 

g) przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2019 rok 

- projekt nr 23/2020, 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 - projekt nr 24/2020, 

i) zmian budżetu Gminy Bogoria na 2020 rok - projekt nr 25/2020. 

      12. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

      

Anna Stobnicka            

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie kraju apeluję do 

Mieszkańców i Sołtysów o rezygnację z osobistego uczestnictwa w obradach sesji Rady Gminy 

Bogoria zwołanej w dniu 22 maja 2020 rok. 

                                         


