
ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia uchwalonego 
Uchwałą  Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 
2005 roku zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień  27 lutego 2009 
roku na godz. 9.00. 
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. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2008 roku. 
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2008 roku.  
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2008 rok. 
7.  Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta za 2008 
roku.  
8.  Przyjęcie protokołów z sesji: 

� nr XXXVII/09 z 19 stycznia 2009 roku. 
� nr XL/09 z 17 lutego 2009 roku. 

9. Podjęcie uchwał: 
9.1. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXIII/287/06 Rady Gminy i Miasta                    
w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Bogatynia,                      
o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia oraz w sprawie zatwierdzenia tym 
jednostkom wartości jednego punktu w złotych – projekt nr 335/09 
9.2 w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni – 
projekt nr 334/09 
9.3 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia       
z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ 
Miejska - projekt nr 331/09 
9.4 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 337/09 
9.5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok /projekt nr 338/09 
10.  Interpelacje i zapytania, 
11.  Wolne wnioski, sprawy róŜne. 
12.  Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
- informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, 
zapytań i wniosków oraz terminowości udzielanych odpowiedzi ze spotkań 
radnych z wyborcami w ramach dyŜuru radnego. 
13.  Zamknięcie obrad. 

   Przewodniczący  
    Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
                  Paweł Szczotka    

 


