
 

 
OGŁOSZENIE 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,    poz. 

446 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Żuromin ujednoliconego Uchwałą Nr 55/IX/15       Rady 

Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta 

Żuromin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 5258 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Żurominie 

z  porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 i 26 czerwca 2017 r. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i 

Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żuromińskiemu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących 

dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i   

      Miasta Żuromin na rok 2017.  

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się  

    odszkodowania przysługującego Gminie i   

    Miastu Żuromin. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.  

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad. 

 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 16 sierpnia 2017 r. środa / o godz. 
1400  w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XXXVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 18 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 1500 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Żurominie 

/-/ Barbara Michalska 


