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66 – 010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  

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

 

                                                            
Nasz znak : RM.0002.IV.2018                                  Nowogród Bobrzański dn. 19.12.2018 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 2018 poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz.  17:30 w 

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

Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie IV 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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 

2018 - 2024 ( druk nr 22 ), 

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

( druk nr 23), 

3/ o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Bogaczów” ( druk nr 24), 

4/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 

2019 - 2024 ( druk nr 25 ), 

5/ w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok ( druk 

nr 26 ), 

6/ w sprawie odwołania skarbnika gminy Nowogród Bobrzański (druk nr 27 ). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad IV  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 


