
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY  BODZANÓW 
Z A P R A S Z A 

na XX Sesję Rady Gminy Bodzanów, 
która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 1400 

w sali im. Polskiej Organizacji Zbrojnej, 
Urzędu Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7. 

 
                  PORZĄDEK OBRAD: 

                                                                                  
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

II. Przyjęcie porządku obrad. 

III. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady 

gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności. 

V. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy  

                           o tematach ich posiedzeń w okresie międzysesyjnym. 

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał: 

1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2020-2033,  

2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 162/XIV/2019        

na rok 2020, 

3. uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 95/VII/2019 Rady 

Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania 

Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu         

oraz uchylenia uchwały nr 173/XV/2020 Rady Gminy Bodzanów     

z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania           

jej Statutu, 

4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencji 

geodezyjnej 479, położonej w miejscowości Bodzanów, 

stanowiącej własność Gminy Bodzanów, 

5. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr ewidencji 

geodezyjnej 829/2, położonej w miejscowości Bodzanów, 

stanowiącej własność Gminy Bodzanów, 

6. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia        

w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości, oznaczonej 

numerem ewidencji geodezyjnej 303, położonej w obrębie 



Miszewo Murowane Nowe, stanowiącej własność Gminy 

Bodzanów, na rzecz użytkownika, 

7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bodzanów         

nr 133/XI/2019 z dnia 25 września 2019 r., w sprawie udzielenia 

bonifikaty na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr ewid. geod. 303, położonej w obrębie Miszewo 

Murowane Nowe, gm. Bodzanów, 

8. uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Bodzanów, gm. Bodzanów,  

9. uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bodzanów 

opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej          

i sposobu jej poboru, 

10. stanowisko Rady Gminy Bodzanów w sprawie zachowania 

integralności Województwa Mazowieckiego.  

           

VII. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Wolne wnioski, informacje. 

IX. Zakończenie obrad. 
 


