
 

       

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

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XXXII.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 25.01.2021 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  2 lutego 2021 r. 

(wtorek) o godz. 16:00 XXXII sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. W 

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

 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXII 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.  Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański 

na lata 2021 – 2031 (druk 296 ), 

2)  w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański 

na 2021 rok  (druk 297), 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania (druk 298), 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla 

spółki wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

(druk 299), 

5) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  Nowogrodu 

Bobrzańskiego na 2021 rok (druk 300 ), 

6) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowogrodu 

Bobrzańskiego na 2021 rok (druk 301 ), 

7) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie przyjęcia statutu 

gminy Nowogród Bobrzański (druk 302), 

8) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa 

drogowego (druk 303), 



9) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 304), 

10) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie rozmiaru i zasad 

udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (druk 305). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          / … / Tomasz Sawicki 

 

 

               

  

      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       


