
 

       

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

tel. 517  886 274 

 

                                                            

Nasz znak : ORII.0002.XLI.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 24.08.2021 r. 

    

Mieszkańcy  Gminy Nowogród Bobrzański 

              
 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na dzień  31 sierpnia 2021 r.   /wtorek/ o godz.  

16:00 w sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy  ul. Słowackiego 11, XLI sesję  

Rady Miejskiej   Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XLI 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.  Informacja burmistrza z działań w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

 1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031 (druk 375), 

 2/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród 

Bobrzański na 2021 rok (druk 376), 

 3) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

zielonogórskiemu przez gminę Nowogród Bobrzański na realizację zadania publicznego (druk nr 377)  

 4) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  ( druk nr 378), 

 5) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną 

powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie 

Nowogród Bobrzański( druk nr 379 ), 

 6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego 

nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ( druk nr 380 ), 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański ( druk nr 381 ), 

 8) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały 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 nr 382 ). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XLI  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 


