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Nasz znak : ORII.0002.XXXVI.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 19.05.2021 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  27 maja 2021 r. 

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

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

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XXXVI 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 MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz  z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. Ocena Zasobów pomocy społecznej w 

gminie Nowogród Bobrzański za 2020 rok.  

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Nowogród 

Bobrzański z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

7.   Podjęcie uchwał: 

      1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Nowogród Bobrzański na lata 2021 – 2031 (druk 343),  

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy 

Nowogród Bobrzański na 2021 rok ( druk 344 ),  

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie 

Dobroszów Mały (druk 345), 

4) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego        

( druk 346 ), 

5)  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ( druk 347 ), 



     6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy / najmu na okres 10 lat ( druk 348 ), 

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

udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania ( druk 349 ). 

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad XXXVI  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 

 

 

 

 

 

         


