
  

   

       

                                  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.LXIII.2018                                  Nowogród Bobrzański dn. 09.10.2018r  

                 

           

 

                 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 2018 poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 października 2018 r. (środa) o godz.  10:00 w sali 

MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Pocztowa 7,  LXIII sesję  Rady Miejskiej  w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

 

Porządek obrad 

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3.  Zatwierdzenie protokołu z LXII 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. Podjęcie uchwał: 

   1/ w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok  

(druk 402), 

   2/  w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok ( druk nr 403), 

   3/  w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok (druk nr 404 ), 

   4/ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze 

gminy Nowogród Bobrzański (druk 405), 

   5/ o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie 

dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim (druk 406). 

7.   Zamknięcie obrad LXIII  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 

 



  

 

 

 

 

       

                                  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.LXIV.2018                                  Nowogród Bobrzański dn. 09.10.2018r  

                 

           

    

                 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 2018 poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 października 2018 r. (środa) o godz.  12:00 w sali 

MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Pocztowa 7,  LXIV sesję  Rady Miejskiej  w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

 

 

 

Porządek obrad 

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2.  Podsumowanie VII kadencji władz samorządowych gminy Nowogród Bobrzański. 

 

3.  Zamknięcie obrad LXIV  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 
   


