
  

   

       

                                  RADA MIEJSKA 
 Nowogrodu Bobrzańskiego 
66 – 010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  

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

 

                                                            
Nasz znak : RM.0002.III.2018                                  Nowogród Bobrzański dn. 05.12.2018 r.

  

                 

                                   Mieszkańcy Gminy 

                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 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz.  16:00 w 

sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  III sesję  Rady 

Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie III sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Zgłoszenie wniosków do porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. 

3.  Informacje przewodniczącego rady o sprawach z okresu międzysesyjnego. 

4.  Informacje burmistrza z działań w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

1/ w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 

2019 - 2023 ( druk nr 10 ), 

2/ w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 ( druk nr 11 ), 

3/ w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( druk nr 12 ), 

4/ w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących 

własność gminy Nowogród Bobrzański w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 

procentowych tych bonifikat ( druk nr 13 ), 

5/ w sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański  na 2018 rok 

( druk nr 14), 

6/ w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 15 ), 

7/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 16 ), 

8/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański  (druk nr 17 ). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad III  sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. 
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 

           / … /  Tomasz  Sawicki 


