
ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała                 
Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) 
zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy                     
i Miasta Bogatynia.  
 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
przy ulicy Daszyńskiego 1. 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/09 z sesji Rady w dniu 13 lutego 2009 roku. 
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
 
5. Przedstawienie informacji nt. stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy oraz 

pomocy osobom bezrobotnym.  
 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia          

za 2008 rok 
6.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania              

z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok, 
6.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza, 
6.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym 

sprawozdaniu      z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 
rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia, 

6.4. dyskusja, 
6.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia /projekt nr 368/09/. 
 
7. Podjęcie uchwał: 

7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok /projekt               
nr 366/09/, 

7.2. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników 



wynagrodzenia, a takŜe wysokość i szczegółowe zasady przyznawania              
i wypłacania dodatku mieszkaniowego /projekt nr 362/09/, 

7.3. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 364/09/, 
7.4. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy /projekt 

nr 363/09/, 
7.5. w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej 

współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni /projekt            
nr 365/09/, 

7.6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu                            
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                         
w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania                      
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych                                   
na dzień 7 czerwca 2009r.  /projekt nr 367/09/, 

8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 
 

 


