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Nasz znak : ORII.0002.IX.2019                                  Nowogród Bobrzański dn. ….04.2019 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 

2019 poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz.  16:00 w sali Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  IX sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie IX 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. Informacje o złożonych oraz planowanych wnioskach o pozyskanie dofinansowań zewnętrznych. 

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 

2018 rok. 

7.  Podjęcie uchwał: 

1/ w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Drągowinie ( druk nr 45 ),  

2/ w sprawie odwołania skarbnika gminy ( druk nr 54 ), 

3/ w sprawie powołania skarbnika gmin  ( druk nr 55 ),  

4/ w sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok ( druk nr 

56 ),  

5/ w sprawie podziału sołectwa Podgórzyce ( druk nr 57 ), 

6/ w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański w 2019 roku  ( druk 

nr 58 ), 

7/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie gminy Nowogród Bobrzański  ( druk 

nr 59 ), 

8/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród 

Bobrzański ( druk nr 60 ), 

9/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej 

pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu ( druk nr 61 ), 

10/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w samorządowym Klubie Dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim (druk nr 62 ), 

11/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów ( druk nr 63 ). 

12/ w sprawie przyjęcia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ( druk nr 64 ).  

13/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na 

rzecz najemcy (druk nr 65) .  

14/ o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania ( druk nr 66 ).  

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad IX  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  


