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Nasz znak : ORII.0002.XLIII.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 28.09.2021 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 2021 r. poz. 1372) zwołuję na dzień  7 października 2021 r.   / 

czwartek / o godz.  16:00 w sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy  ul. 

Słowackiego 11, XLIII sesję  Rady Miejskiej   Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XLIII 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.  Przedstawienie informacji na temat planów i działalności spółek gminnych. 

6. Przedstawienie informacji na temat zaspakajania potrzeb z zakresu ochrony zdrowia 

mieszkańców gminy. 

7. Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański za I 

półrocze 2021 roku. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Nowogród Bobrzański na lata 2021 – 2031 (druk 388), 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród 

Bobrzański na 2021 rok (druk 389), 

3) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi komunalne ( druk nr 390 ), 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa ( druk nr 391 ), 

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy ( druk nr 392 ), 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do 

uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ( 

druk  nr 393 ), 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim ( 

druk nr 394 ), 

 8) w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pn. „Świetlica Środowiskowa 

Boberek w Pierzwinie” oraz połączenia jej z MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim  ( druk nr 

395 ), 



9) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

( druk nr 396), 

10) zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego ( druk nr 397), 

11) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta ( druk nr 398 ), 

12) zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom 

ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym ( druk nr 399), 

13) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 nr 400), 

14) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ( druk nr 401). 

9.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

10.   Zamknięcie obrad XLIII  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 

 


