
LVSesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie 

Informuję, że w dniu 28 listopada2022 roku (poniedziałek) 

o godz. 1500w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej nr 115A 

Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 

odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie. 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Marek Kowalczyk 
 

Proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności Burmistrza między sesjami. 

4. Wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii w 2022 roku. 

6. Informacja na terenie drużyn piłkarskich działających na terenie Gminy Dobiegniew. 

7. Informacja na temat wykorzystania funduszy sołeckich za rok 2021 i trzy kwartały roku 2022. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 zmian uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.  

8.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033. 

8.3. zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018r.  

w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie. 

8.4 zmiany załącznika do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Dobiegniew porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego procesu przyjęcia i realizacji 

Strategii Terytorialnej (strategii IIT) Partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego Zawsze 

Razem” obejmującego gminy Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Zwierzyn i Powiat 

Strzelecko-Drezdenecki. 

8.5. pomnika przyrody 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Komunikaty. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane na specjalnej platformie:https://radni.tv/ 

Na tej stronie będą również zamieszczane nagrania z sesji - link do kanału: https://radni.tv/jednostka/?id=58. 
Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści. 
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