
 

  

   

       

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

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XIX.2020                                 Nowogród Bobrzański dn. 15.01.2020 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 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.  16:00 w sali Urzędu 

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

Bobrzańskiego 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XIX 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.  Podjęcie uchwał: 

1)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród 

Bobrzański na lata 2020 - 2025 (druk 167 ), 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 

2020 rok (druk 168), 

3/ w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (druk 169), 

4/ w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (druk 170), 

5/ w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z 

realizacja zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu 

jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania (druk 171 ), 

6) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dofinansowania na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański (druk 172 ), 

7/ w sprawie przystąpienia gminy Nowogród Bobrzański do realizacji programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020”  realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych (druk 173), 

8/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański  (druk 174), 

9/ w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2020 rok 

(druk 175 ), 

10/ w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 

2020 rok (druk 176 ), 

11/ zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański ( druk nr 177 ).  

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XIX  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 


