
  

        

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

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XXVI.2020                                 Nowogród Bobrzański dn. 09.09.2020 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 2020 poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień  17 września  2020 r. (czwartek) o godz.  16:00 w 

sali MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7,  XXVI sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu 

Bobrzańskiego 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXVI 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.  Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2020 r. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 

2020 roku wraz z informacją o przebiegu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. 

7. Informacja n/t planów i działalności spółek gminnych.  

8. Informacja n/t zaspakajania potrzeb z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy.  

9.  Podjęcie uchwał: 

1/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród 

Bobrzański na lata 2020-2030 (druk nr 242), 

2/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok 
(druk nr 243), 

3/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łagoda (druk nr 

244), 

4/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzywa (druk nr 

245), 

5/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotowice (druk nr 

246), 

6/ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klepina (druk nr 

247),  

7/ w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród Bobrzański do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” 

w charakterze członka wspierającego (druk nr 248),  

8/ zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (druk 249),  

9/ w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 250),  

10/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta (druk nr 251),  

11/ zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży 

pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (druk nr 252). 

10.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

11.   Zamknięcie obrad XXVI 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  


