
 

       

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

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XXXI.2020                          Nowogród Bobrzański dn. 23.12.2020 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  30 grudnia 2020 r. 

(środa) o godz. 16:00 XXXI sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. W związku z 

epidemią koronowirusa Covid-19 obrady odbędą się w trybie zdalnym. 

 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXI 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.  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2020 rok. 

6.  Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na 

lata 2021 – 2031 (druk 285), 

2)  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2021 rok 

(druk 286), 

3)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 

2020 – 2030 (druk 287 ), 

4)  w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 

rok  (druk 288 ), 

5) w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Nowogrodzie Bobrzańskim (druk 289), 

6) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Nowogród Bobrzański na 2021 rok (druk 

290 ), 

7) w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Nowa Sól, 

położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (druk 291 ), 

8) w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Krzystkowice, 

położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (druk 291 ), 

9) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Sołectwa Kaczenice (druk 294), 

10) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Sołectwa Sterków (druk 295), 
7.   Wolne wnioski i sprawy różne. 



8.   Zamknięcie obrad XXXI  sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          / … / Tomasz Sawicki 

 

 

               

  

      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       


