
UCHWAŁA NR LVI/477/2023 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Bogoria statusu miasta 

Na podstawie art.18.ust.1 i 2, art. 4 us.1 i 2 oraz art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 )   

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Podejmuje się procedurę związaną z nadaniem miejscowości Bogoria statusu miasta. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Bogoria oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bogoria. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr LVI/477/2023 
Rady Gminy Bogoria  

z dnia 25 stycznia 2023r. 

Bogoria od pierwszej połowy XVII wieku była miastem do 1863 roku, kiedy to po Powstaniu 
Styczniowym z rąk zaborcy utraciła prawa miejskie. 

Pierwsze wzmianki o Bogorii pojawiły się już 1191 roku i potem w 1316 roku, jako osadzie  starożytnej 
Bogoryji. Bogoria będąca ośrodkiem miejskim funkcjonowała, jako ośrodek gospodarczy, usługowy, 
handlowy i kulturalny dla mikroregionu kilkudziesięciu wsi położonych między Staszowem,  Iwaniskami 
i Klimontowem. 

Do dnia  dzisiejszego dla jej mieszkańców jest centrum życia społecznego, gospodarczego, politycznego 
i kulturalnego. 

Bogoria na przestrzeni lat od różnych władców Polski otrzymywała przywileje na organizowanie 
jarmarków, które w dawnej Polsce miały podstawowe znaczenie dla rozwoju miejscowości. Miasto rodziło 
się stopniowo wzbogacając się o nowe instytucje i placówki. Mieszkańcy otrzymywali od właścicieli place 
pod budowę domów i stopniowo poszerzano miejskie tereny. Mieszczanie mogli uprawiać wszystkie 
rzemiosła i skupiać się w cechy. Jak podają źródła historyczne mieszkańcy mieli prawo robienia piwa, 
miodu i gorzałki. W mieście funkcjonowała fabryka  sukna niższego gatunku, były warsztaty szewskie, 
tkackie, bednarskie, garncarskie, kuśnierskie. Kolejni właściciele Bogorii stosownymi przywilejami 
wzmacniali miasto gospodarczo. Handlem w mieście zajmowali się przede wszystkim Żydzi. 

 Właściciel Bogorii pieczętowali się herbem, który tworzyły dwie, białe, złamane strzały położone 
w czerwonym polu żeleńcami w przeciwne strony. 

 Obecnie miejscowość Bogoria liczy 1090 mieszkańców, z czego większość zatrudniona jest poza 
rolnictwem. Zabudowa Bogorii ma charakter miejski – zwarte ulice, chodniki oraz rynek. Miejscowość 
posiada wodociągi i kanalizację. Jest największą miejscowością w gminie. Tutaj koncentruje się życie 
społeczno-gospodarcze i kulturalne gminy. Swoje siedziby mają : Urząd Gminy, Zespół Placówek 
Oświatowych z liceum, szkołą branżową, szkołą podstawową i przedszkolem, Żłobek Gminny, OPS, dom 
kultury, jadłodajnia. Na terenie Bogorii funkcjonuje wiele placówek handlowych     i usługowych. 

 Ważnym miejscem kultu religijnego jest posadowiony na krawędzi wzgórza Kościół parafialny pod 
wezwaniem Trójcy Świętej z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia przez mieszkańców nazywanym 
obrazem Matki Boskiej Bogoryjskiej. 

 Mieszkańcy Bogorii wielokrotnie zwracali się z prośbą o wszczęcie procedury  nadania praw  
miejskich dla naszej miejscowości. 

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione 
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