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Nasz znak : ORII.0002.VII.2019                                  Nowogród Bobrzański dn. 20.02.2019 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 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz.  16:00 w 

sali MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Pocztowa 7,  VII sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu 

Bobrzańskiego. 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie VII 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.  Wręczenie podziękowań sołtysom minionej kadencji oraz przekazanie nominacji nowo wybranym 

przedstawicielom sołectw na kadencję 2019-2023. Przedstawienie informacji na temat przebiegu 

wyborów sołeckich i planów związanych z budżetami sołeckimi.  

6.  Informacja na temat zaplanowanej na 2019 rok działalności MGOKSiR w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

7.  Podjęcie uchwał: 

1/ w sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok 

( druk nr 38 ), 

2/ w sprawie  przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Nowogród Bobrzański ( druk nr 

39 ), 

3/ o zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim ( druk 

nr 40 ),  

4/ w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 

Nowogród Bobrzański na rzecz dotychczasowych najemców ( druk nr 41 ),  

5/ o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( druk nr 42 ). 

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad VII  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 


