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Nasz znak : ORII.0002.XXXIV.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 16.03.2021 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 marca 2021 r. 

(czwartek) o godz. 16:00 XXXIV sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego. W 

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

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXIV 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. Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy, funkcjonowania 

składowiska odpadów oraz oczyszczalni ścieków. 

6.  Informacje o złożonych oraz planowanych wnioskach o pozyskanie dofinansowań 

zewnętrznych. 

7. Podjęcie uchwał: 

      1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański 

na lata 2021 – 2031 (druk 317), 

2)  w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański 

na 2021 rok  (druk 318), 

3) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański w 

2021 roku (druk 319), 

4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie gminy Nowogród 

Bobrzański  (druk 320), 

5) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego 

(druk 321), 

6)  w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu 

Bobrzańskiego z dn. 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury (druk 322), 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia naukowe w ramach lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży gminy Nowogród Bobrzański  (druk 323), 



8)  w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia 

referendum ludowego  (druk 324), 

9)  w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk 325), 

10)  zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie 

Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter 

cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk 326), 

11)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków (druk 327), 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków niestanowiących własności gminy (druk 328), 

13) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy (druk 329), 

14) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie  ogłoszenia 

jednolitego tekstu  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej Nowogrodu 

Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

(druk 330). 

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad XXXIV  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 organu gminy. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          / … / Tomasz Sawicki 

 

 

 

 

 

        


