
  

   

       

                                  RADA MIEJSKA 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

66 – 010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  

tel./fax (068) 327 – 66 - 63  329 – 09 - 62 - 63 

 

                                                            

Nasz znak : RM.0002.XXIX.2016                      Nowogród Bobrzański dn. 21.06.2016 r. 

 

 

Pani/Pan  

  Mieszkańcy 

 Gminy Nowogród Bobrzański 

  

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 

Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r.  o godz.  16:00 w sali Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  XXIX sesję  Rady Miejskiej  w 

Nowogrodzie Bobrzańskim. 

 

Porządek obrad 

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.   Zatwierdzenie protokołu  z XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

3. Informacje przewodniczącego rady o sprawach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie 

miedzysesyjnym, 

4.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz informacje burmistrza o 

działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji i realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. 

5.  Podjęcie uchwał: 

1/ w  sprawie w sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański 

na 2016 rok ( druk nr 169 ). 

2/  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego (druk nr 170 ). 

3/ w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański na okres od 1 sierpnia 2016 

r. do 31 lipca 2017 r.” przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 

o.o.”  (druk nr 171 ). 

 4/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród 

Bobrzański (druk nr 172). 

 5/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr 173), 

 6/ w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami 

komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne (druk nr 174). 

7/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej ( druk 175 ). 



  

8/ w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ( druk nr 176 ). 

9/ w sprawie zmiany uchwały nr LII/320/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 ( druk nr 177). 

10/ w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał Rady Miejskiej w 

Nowogrodzie Bobrzańskim podjętych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego ( druk nr 178). 

6.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych  oraz sprawy różne.   

7.  Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

 
Podstawa prawna do zwolnienia z pracy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Pracodawca 

obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.” 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

          Robert  Milto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


