
 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGORIA, 

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

 

W BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOGORII ODBĘDZIE SIĘ  

XI 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. Informacja o planowanych opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) zmian budżetu gminy na rok 2019, 

c) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, 

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających 

siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku, 

e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria, 

f) określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria 

nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu  i opieki, 

g) dopuszczenia zapłaty  podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

h) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 

i) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 114 o powierzchni 0,02 ha w obrębie Zagorzyce, 

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

n) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 

       10. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

      

Anna Stobnicka                                                    


