
  

   

       

                                  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.LI.2017                                  Nowogród Bobrzański dn. 21.11.2017 r. 

               

          

          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 2017 poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2017 r. ( środa ) o godz.  17:00 w sali 

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego,  LI sesję  Rady Miejskiej  w 

Nowogrodzie Bobrzańskim. 

Porządek obrad 

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.   Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3.  Zatwierdzenie protokołów z XLIX i L sesji Rady Miejskiej. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o sprawach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie 

miedzysesyjnym. 

5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz informacje Burmistrza o 

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

6.  Informacja z realizacji programów z zakresu ochrony środowiska. 

7. Informacja n/t zaspakajania potrzeb mieszkańców z zakresu ochrony zdrowia  przez NZOZ 

działające na terenie gminy. 

8. Podjęcie uchwał: 

1/ w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2017 

rok ( druk nr 299 ), 

2/ w sprawie przyjęcia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej ( druk nr 300 ), 

3/ w sprawie przyjęcia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (druk nr 301), 

4/ w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. (druk nr 302), 

5/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  (druk nr 303), 

 6/ w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (druk nr 304). 

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

10.   Zamknięcie obrad LI  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 organów gminy. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/… / Robert  Milto 



  

 


