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Nasz znak : ORII.0002.XIII.2019                                 Nowogród Bobrzański dn. 05.08.2019

                 

        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 sierpnia  2019 r. (wtorek) o godz.  16:00 w 

sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  XIII sesję  Rady Miejskiej  

Nowogrodu Bobrzańskiego 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XIII 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.  Informacja o gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości za 2018 rok. 

6.  Informacja z realizacji programów z zakresu ochrony środowiska oraz niskiej emisji. 

7.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektrycznej i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2027”  (druk nr 

100 ), 

2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 

101 ), 

3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych 

składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański (druk nr 

102), 

4) w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 103 ), 

5) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników (druk nr 104 ), 

6) w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (druk nr 105 ), 

7) o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy 

Nowogród Bobrzański (druk nr 106 ), 

8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klępina gmina Nowogród Bobrzański (druk 

nr 107 ). 

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad XIII  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  

 

 


