
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 17 marca 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 XLI/09 z sesji Rady w dniu 27 lutego 2009 roku. 
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
5. Przedstawienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego                                   

i przeciwpoŜarowego  na terenie gminy przez Komendanta Komisariatu Policji 
w Bogatyni, Komendanta StraŜy Miejskiej w Bogatyni, dowódcę bogatyńskiej 
jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu,  prezesa zarządu Miejsko -
Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Bogatyni.  

6. Podjęcie uchwał: 
6.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta 

Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bogatyni – projekt nr 346/09, 

6.2. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  w Bogatyni, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/148/2004 Rady 
Gminy i Miasta w Bogatyni z 29 czerwca 2004 roku – projekt nr 341/09, 

6.3. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 
2009” – projekt nr 342/09. Sprawozdanie z realizacji programu za 2008 rok. 

6.4. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 
terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009” – projekt nr 343/09, 

6.5. w sprawie przyjęcia „Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej na terenie 
Gminy Bogatynia” – projekt nr 333/09, 

6.6.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej                  
w mieście i gminie Bogatynia - projekt  nr 352/09, 

7. Interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski, sprawy róŜne.  
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 



9.1. Informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych 
interpelacji, zapytań i wniosków oraz terminowości udzielanych 
odpowiedzi ze spotkań radnych z wyborcami w ramach dyŜuru radnego. 

10. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


