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Nasz znak : ORII.0002.XXXIII.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 17.02.2021 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  25 lutego 2021 r. 

(czwartek) o godz. 16:30 XXXIII sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. W 

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

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXIII 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 308 ), 

2)  w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański 

na 2021 rok  (druk 309), 

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

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

(druk 310), 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zielonogórskiemu przez gminę 

Nowogród Bobrzański na realizację zadania publicznego (druk 311), 

5) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości (druk 312), 

6) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (druk 313), 

7) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie określenia regulaminu 

otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (druk 314), 

8) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie wysokości 

ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (druk 315). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XXXIII  sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          / … / Tomasz Sawicki 



 

 

 

 

 

        


