
  

   

       

                                  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.LVI.2018                                  Nowogród Bobrzański dn. 12.04.2018r.  

                 

          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 23 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek ) o godz.  17:30 w sali MGOKSiR 

w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Pocztowej 7,  LVI sesję  Rady Miejskiej  w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

Porządek obrad 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.   Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3.  Zatwierdzenie protokołu LV 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.  Informacje o działalności sołectw w gminie Nowogród Bobrzański. 

7. Przedstawienie informacji o działalności gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok.   

8.  Podjęcie uchwał: 

   1/ w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok   ( druk 340 ), 

   2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018 -2024 ( druk 

339 ),    

   3/ w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla gminy Nowogród 

Bobrzański  ( druk 341 ),    

   4/ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w 

rejonie ul. Fabrycznej ( druk nr 342), 

   5/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański 

obejmującego teren w obrębie nr 2 w rejonie ul. Nad Bobrem miasta Nowogród Bobrzański ( druk nr 343 ), 

   6/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański 

obejmującego tereny przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( druk nr 344 ), 

  7/ w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika ( druk 

nr 345 ), 

  8/ w sprawie rozpatrzenia skargi na  Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego ( druk nr 346 ),  

  9/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej ( druk nr 347 ), 

  10/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji problemowych Rady 

Miejskiej ( druk nr 348 ), 

  11/ w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu 

Zielonogórskiego ( druk nr 349 ), 

  12/ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 

września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ( druk nr 350). 

  13/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej 

jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną ( druk nr 351 ). 

 



  

    14/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta 

Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ( druk nr 352 ). 

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

10.   Zamknięcie obrad LVI  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


