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Nasz znak : ORII.0002.XLVI.2021                          Nowogród Bobrzański dn. 18.11.2021 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  26 listopada 2021 r.   / piątek / o 

godz.  16:00 w sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy  ul. Słowackiego 

11, XLVI sesję  Rady Miejskiej   Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

Porządek obrad 

1.  Otwarcie XLVI 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 415); 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród 

Bobrzański na 2021 rok (druk 416); 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowogród Bobrzański ( druk nr 417 ); 

4) w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Nowogród 

Bobrzański ( druk nr 418); 

5) w sprawie  uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na 

terenie Nowogrodu Bobrzańskiego ( druk nr 419 ); 

6) w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok ( druk nr 420 ); 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego ( druk nr 421  

); 

8) zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego ( druk  nr 422 ); 

9) zmieniającej 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  nr 423 ); 

10) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości( druk  nr 424 ); 

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

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowogród 

Bobrzański ( druk nr 425); 



12) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( druk nr 426). 

6.   Wolne wnioski i sprawy różne. 

7.   Zamknięcie obrad XLVI  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 

 


