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Nasz znak : ORII.0002.XVIII.2019                                 Nowogród Bobrzański dn. 10.12.2019 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 2019 poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz.  16:00 w sali Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Słowackiego 11,  XVIII sesję  Rady Miejskiej  Nowogrodu 

Bobrzańskiego 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XVIII 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.  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2019 rok. 

6.  Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020 

– 2025 (druk 126), 

2/ w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok (druk 127), 

3/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019 – 

2024 (druk 128), 

4/ w sprawie zmiany uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok  (druk 

129 ), 

5) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego (druk 130 ), 

6/ w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 131 ), 

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogród Bobrzański oraz 

określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk 132 ), 

8/ w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobek, klub dziecięcy, pełniących funkcję dziennego opiekuna lub zatrudniających dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Nowogród Bobrzański (druk 133 ), 

9/ w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Nowogród Bobrzański na 2020 rok (druk 134), 

10/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (druk 135), 

11/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (druk 136), 

7.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

8.   Zamknięcie obrad XVIII  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 organów gminy.    

           

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                /…/ Tomasz Sawicki 


