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Nasz znak : ORII.0002.XI.2019                                   Nowogród Bobrzański dn. 05.06.2019 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  13 czerwca  2019 r. (czwartek) o godz.  16:00 w sali Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  XI sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu 

Bobrzańskiego. 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XI 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 odwołania skarbnika gminy (druk nr 77), 

 2/ w sprawie powołania skarbnika gminy (druk nr 78), 

3/ w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podgórzyce (druk nr 79), 

4/ w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turów (druk nr 80), 

5/ w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego (druk nr 81), 

6/ w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Nowogród Bobrzański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 r. (druk nr 82), 

7/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański ( druk nr 83 ), 

8/ w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Nowogród Bobrzański ( druk nr 84 ), 

9/ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte 

wyniki sportowe ( druk nr 85 ), 

10/ w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

obszarze gminy Nowogród Bobrzański ( druk nr 86 ), 

11/ w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański  ( druk nr 87 ), 

12/ w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 88), 

13/  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego ( druk nr 89 ), 

14/  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego (druk nr 90). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XI  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  

 


