
ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała                 
Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) 
zwołuję na dzień 28 maja 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy                     
i Miasta Bogatynia.  
 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
przy ulicy Daszyńskiego 1. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady  XLIII/09 z 17 marca 2009 roku 
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
 
5. Przedstawienie informacji nt. przygotowania i realizacji inwestycji w 2009 

roku.  
6. Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy /budownictwo socjalne, 

komunalne/. 
 
7. Podjęcie uchwał: 

7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok /projekt                 
nr 378/09/ 

7.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /projekt nr 377/09/  
7.3. w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie MłodzieŜowej Rady Gminy               

i Miasta Bogatynia, powołania tej rady i nadania jej statutu /projekt                  
nr 372/09/, 

7.4. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia /projekt                 
nr 373/09-Opel Corsa/, 

7.5. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia /projekt                 
nr 376/09-Renault Rapid/, 

7.6. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /projekt                 
nr 374/09  -o łącznej powierzchni 2286 m2/, 

7.7. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /projekt                
nr 375/09-   o łącznej powierzchni 210 m2/, 

7.8. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i  akcji 
w spółkach przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni  /projekt nr 359/09,  



7.9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części 
miasta Bogatynia – projekt nr 379/09 

7.10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla obszarów 
Bratkowa  i Sieniawki – projekt nr 380/09 

 
7.11. w sprawie załatwienia skargi Pana Zdzisława Jakubowskiego                   

na działalność Burmistrza MiG /projekt nr 370/09/, 
7.12. w sprawie załatwienia skargi Pana Józefa Kozłowskiego                               

na działalność Burmistrza MiG  /projekt nr 371/09/. 
 

8. Interpelacje i zapytania. 
9. Wolne wnioski, sprawy róŜne.  
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


