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Nasz znak : ORII.0002.XXXV.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 21.04.2021 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  29 kwietnia 2021 r. 

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

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

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXV 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 o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy. 

6. Informacje na temat imprez zaplanowanych przez MGOKSiR w Nowogrodzie 

Bobrzańskim oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. 

7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii za 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwał: 

      1) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański (druk 331), 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Nowogród Bobrzański na lata 2021 – 2031 (druk 332), 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród 

Bobrzański na 2021 rok (druk 333), 

     4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

zielonogórskiemu przez gminę Nowogród Bobrzański (druk 334), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów (druk 335), 

6)  w sprawie przystąpienia  gminy Nowogród Bobrzański do Stowarzyszenia 

„Klaster Turystyki Historycznej” w charakterze członka wspierającego (druk 336), 

7) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich 

przebiegu na terenie miejscowości Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański 

(druk 337), 



8) w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie listu otwartego pt. "Alarm! Stop 

zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce!" (druk 338), 

9) w sprawie przekazania wniosku według właściwości  (druk 339), 

10) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk 340), 

11) w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w gminie Nowogród Bobrzański 

(druk 341). 

9.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

10.   Zamknięcie obrad XXXV  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 

 

 

 

 

 

        


