
1. Czy wzrośnie podatek rolny? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY UCHWALANIA PODATKU - Stawki podatku rolnego
corocznie uchwala Rada Gminy na podstawie komunikatu GUS. Opodatkowanie podatkiem rolnym podlegają grunty,
które stanowią użytki rolne niezależnie od tego czy są położone na terenie wsi, czy miasta. (ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 333 z późn. zm.).

2. Czy wzrośnie podatek od nieruchomości? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY UCHWALANIA PODATKU - Stawki
podatku od nieruchomości corocznie uchwalane są przez Radę Gminy, górne stawki określa Minister Finansów. Stawki
podatku od nieruchomości są identyczne dla miast i wsi. Będą obowiązywać takie same na terenie całej gminy (ustawa
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 70).

3. Czy wzrosną opłaty za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków? NIE - Opłaty za korzystanie z wody
i odprowadzenie ścieków ustalane są przez Radę Gminy. Zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich
ustalanie.

4. Czy wzrosną opłaty za wywóz śmieci? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY ICH UCHWALANIA - Odbieraniem odpadów
komunalnych na terenie naszej gminy zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą
w Baćkowicach. Związek określa wysokość stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Stawki obowiązują na terenie
całego związku i są takie same dla wszystkich gmin. Zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich
ustalanie. Dodatkowo status miasta powoduje zmianę częstotliwości odbioru odpadów, gdyż na terenach miejskich
odpady są odbierane dwa razy wmiesiącu przez cały rok.

5. Czy zostanie zlikwidowany dodatek wiejski dla nauczycieli? NIE - Dodatek wiejski przysługuje nauczycielom
zatrudnionym na wsi lub mieście do 5000 mieszkańców na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela. Także zmiana statusu miejscowości Bogoria, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców nie przyniesie żadnej
zmiany. Dodatek wiejski dla nauczycieli dalej będzie wypłacany.

6. Czy zostaną wprowadzone opłaty parkingowe? NIE - Rada Gminy może wprowadzić opłaty parkingowe, jednak
do tej pory na terenie miejscowości Bogoria i innych, takie opłaty nie zostały wprowadzone. Nadanie statusu miasta
miejscowości Bogoria nie zmieni nic w tym zakresie.

7. Czy mieszkańcy wsi nie będą traktowani jako obywatele gorszej kategorii? NIE - Mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wszyscymieszkańcy naszej gminy byli zawsze jednakowo traktowani bez względu
w jakiej miejscowości mieszkali. Wójt i władze samorządowe dbają o równomierny rozwój całej Gminy. Od początku
kadencji dbamy o to, aby na terenie gminy był prowadzony zrównoważony rozwój i aby żadna z miejscowości nie była
traktowana gorzej. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z podejmowanych uchwał były zawsze jednakowe dla
wszystkichmieszkańców i tak zostanie bez względu na efekt końcowy podejmowanych działań.

8. Czy w Bogorii nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie działek? NIE - Zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie ma konieczności odrolnienia i odlesienia gruntów na terenie miast.

9. Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze? NIE - Rolnik ma prawo otrzymać
dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo prowadzone jest na terenie miasta lub wsi.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BOGORIA!

Wiele osób wyraża zaniepokojenie i obawy związane z rozpoczęciem procedury odzyskania praw miejskich
przez miejscowość Bogoria i zmianami, które mogłyby wiązać się z tym faktem. Odpowiadając na Państwa sugestie
i wyrażane wątpliwości przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Mamy nadzieję, że pomogą Państwu zgłębić swoją wiedze i podjąć odpowiednią decyzję podczas konsultacji
społecznych.

Wójt Gminy Bogoria
Marcin Adamczyk

Jeżeli zaprezentowane wyżej odpowiedzi nie wyczerpują Państwa obaw lub pojawiają się dodatkowe pytania
prosimy przesyłać je na adres e-mail: promocja.urzad@bogoria.pl, a na pewno na nie odpowiemy.



10.Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży? NIE - Ustawodawca nie uzależnia
przyznawania stypendiów dla dzieci imłodzieży od miejsca ich zamieszkania i zasady ich przyznawania też się nie zmienią.

11.Czy zmieni się wysokość subwencji oświatowej? NIE - W obecnym stanie prawnym ustalanie wysokości
subwencji oświatowej dla wsi i miast do 5000mieszkańców jest taka sama.

12.Jakie korzyści będzie mieć Gmina z tego tytułu? Po uzyskaniu statusu miasta upatrujemy szanse na dodatkowe
źródła finansowania, przyciągnięcie inwestorów i nowychmieszkańców. To również prestiż i szerszemożliwości, bo trudno
o budowę np. obwodnicy na wsi. W sytuacji uzyskania statusu miasta przez miejscowość Bogoria gmina mogłaby się
starać o środki unijne zarówno dla małych miast jak i wsi co zwiększyłoby wachlarz możliwości w tym zakresie.
Po uzyskaniu statusu miasta przez miejscowość Bogorię Gmina Bogoria stałaby się gminą miejsko-wiejską. Miejscowość
Bogoria w dawnych czasach i obecnie jest dla mieszkańców Gminy centrum życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego. Bogoria straciła prawa miejskie 1 czerwca 1869 roku na podstawie ukazu carskiego. Zabrał je zaborca.
Dlatego można domniemać, że gdyby nie zabory Bogoria do tej pory byłabymiasteczkiem.

13.Czy w wzrośnie zatrudnienie w urzędzie po uzyskaniu statusu miasta przez Bogorię? NIE - Nie zmieni się
ilość wykonywanych zadań przez Gminę, dlatego nie ma potrzeby zwiększenia zatrudnienia. Pragnę zaznaczyć, że od
początku kadencji do dnia dzisiejszego zatrudnienie w Urzędzie Gminy spadło o 18%.

14.Czy będzie konieczność zmiany granic miejscowości? NIE - To pytanie interesuje w szczególności miejscowości
które są w najbliższym sąsiedztwie tj Gościniec czy Góry Moszyńskie czy Moszyny itd.. Miejscowość Bogoria po
ewentualnym otrzymaniu statusu miasta będzie miała takie same granice. Nie ma konieczności zmiany granic
miejscowości.

15.Jaki jest koszt transformacji gminy wiejskiej w miejsko-wiejską. Czy to nie obciąży dodatkowo
podatników? Gmina będzie musiała zmienić szyldy i pieczątki. Jednostki organizacyjne gminy nie będą musiały
zmieniać swoich nazw, ani wymieniać pieczątek. Nie obciąży to dodatkowo podatników.

16.Czy jest konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów, organów samorządowych? NIE -
Wybory samorządowe są co pięć lat i mieszkańcy wybierają w wyborach bezpośrednich wójta/burmistrza i radnych rady
gminy/ miejskiej. Wybory organów samorządowych tej kadencji odbędą się wiosną 2024 roku.

17.Czy zmieni się liczba radnych? NIE - Liczba radnych dalej będzie wynosić 15.

18.Czy burmistrz będzie miał wyższe wynagrodzenie? NIE - Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny wójta
i burmistrza w gminach do 15 tyś mieszkańców jest taki sam.

19.Czy radni mogą podnieść sobie diety? Górna granica diet dla radnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do
15 tyś.mieszkańców jest taka sama.

20.Czy miejscowość Bogoria po otrzymaniu statusu miasta będzie dysponowała funduszem sołeckim
i miała sołtysa? TAK - Miejscowość będzie mieć zarówno sołtysa jak i prawo do funduszu sołeckiego. Gwarantuje to
ustawa o funduszu sołeckim.

21.Czy mieszkańcy muszą zmieniać dowody osobiste? NIE - Zmieni się tylko nazwa organu wydającego dowód
osobisty, co nie powoduje konieczności wymiany dowodów i innych dokumentów. Podczas wyrabiania nowego bądź
wymiany dowodu osobistego zmieni się tylko zapis organu wydającego.

22.Czy Wójt z racji tego, że zostanie burmistrzem będzie mógł przy ewentualnej reelekcji sprawować
władzę jeszcze dwie kolejne kadencje? NIE - Ustawa reguluje wójta, burmistrza czy prezydenta takimi samymi
prawami dlatego dwukadencyjność przy zmianie statusu z gminy wiejskiej na gminęmiejsko-wiejską pozostaje.

23.Czy władze gminy będą musiały powołać straż miejską? NIE.

24.Czy Wójt i Radni odniosą osobiste korzyści, gdy wystąpią z wnioskiem o nadanie statusu miasta

miejscowości Bogoria? Wójt i Radni Gminy Bogoria spełnią wolę mieszkańców w sprawie nadania statusu miasta

miejscowości Bogoria – jest to decyzja wszystkichmieszkańców naszej gminy.

Najczęstsze pytania i wątpliwości mieszkańców związane z odzyskaniem praw miejskich

Jeżeli zaprezentowane wyżej odpowiedzi nie wyczerpują Państwa obaw lub pojawiają się dodatkowe pytania
prosimy przesyłać je na adres e-mail: promocja.urzad@bogoria.pl, a na pewno na nie odpowiemy.
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