
 

  

   

       

                                  RADA MIEJSKA 
 Nowogrodu Bobrzańskiego 
66 – 010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XVII.2019                                 Nowogród Bobrzański dn. 19 .11.2019 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 28 listopada  2019 r. (czwartek) o godz.  16:00 w 

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

Nowogrodu Bobrzańskiego 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XVII 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.  Informacja burmistrza z działań w okresie między sesjami. 

5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 

6.  Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok.   

7.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 

rok  (druk 125), 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk 126), 

3) w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (druk 127), 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 

z budżetu gminy Nowogród Bobrzański (druk 128), 

5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niwiska (druk 129), 

6) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice (druk 130), 

 7) w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego o uchyleniu 

zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz 

napełniania zbiorników ( np. baseny, oczka wodne ) z sieci wodociągowej  (druk 131), 

   8)  w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowogród Bobrzański 

(druk 132), 

 9) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady 

Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (druk 133), 

10)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice ( druk nr 134 ), 

11)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów ( druk nr 135 ), 

12)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów ( druk nr 136 ),  

13) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Mały ( druk nr 137 ),  

14) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Wielki (druk nr 138), 

15) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drągowina ( druk nr 139 ), 

16) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaczenice ( druk nr 140 ), 



 

  

17) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klępina ( druk nr 141 ),  

18) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotowice ( druk nr 142 ), 

19) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzewiny ( druk nr 143 ), 

20) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzywa ( druk nr 145 ), 

21) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łagoda ( druk nr 146 ),  

22) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niwiska ( druk nr 147 ),  

23) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pierzwin ( druk nr 148 ), 

24) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przybymierz ( druk nr 149 ), 

25) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skibice ( druk nr 150 ), 

26) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sterków ( druk nr 151 ),  

27) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urzuty ( druk nr 152 ), 

28) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka ( druk nr 153 ).     

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad XVII  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


