
  

 

 

 

 
 

  

   68-100 Żagań,  Plac Słowiański 17,  tel. (0-68) 477 10 24  fax (0-68) 477 10 17, www.um.zagan.pl/,  info@um.zagan.pl 
 

 

 

VI Sesja w dniu 29 marca 2019, godz.  

12:00  Pałac Książęcy Sala Kurlandzka ul. 
Szprotawska 4 

        

Porządek obrad. 

  

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 2.Złożenie ślubowania przez radnego pana Jakuba Michała Witka. 

  
 3. Zmiany porządku obrad 
 
 4. Protokół z V sesji Rady Miasta Żagań z dnia 22.02.2019 r. 

 5. Informacje z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań. 

 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach  

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta. 

 8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2018 w mieście. Informacje 
Komendantów: 

- Policji, 

- Straży Miejskiej, 

- Straży Pożarnej. 

9. Uchwały. 

a) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. 

b) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-

2030. 



  

 

 

 

 
 

  

   68-100 Żagań,  Plac Słowiański 17,  tel. (0-68) 477 10 24  fax (0-68) 477 10 17, www.um.zagan.pl/,  info@um.zagan.pl 
 

 

c)  o zmianie uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta Żagań w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Żagańskiemu (przebudowa drogi - ul. Lubuska). 

d) o zmianie uchwały Nr IV/44/2019 Rady Miasta Żagań w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Żagańskiemu (przebudowa drogi - ul. Kolejowa). 

e) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „ Łąk Staromiejskich II” w Żaganiu. 

g) w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Żagań o statusie miejskim oraz określenie granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie 

miejskim. 

i) o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr III/36/2018 w sprawie: ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Żaganiu na rok 2019. 

j) w sprawie: zamiaru likwidacji filii bibliotecznych NR 2,3 i 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Papuszy w Żaganiu. 

k) w sprawie: rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości. 

l) w sprawie: wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 

przy ul. Rynek w Żaganiu. 

m) w sprawie: wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 

przy ul. Szkolnej w Żaganiu. 

n) o zmianie uchwały nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku 

w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób  

uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu 

zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej. 
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o) w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2019. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu 

brania udziału w pracach organu Gminy (art.25, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym). 

  

 

 
 


