
 

 
OGŁOSZENIE 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 

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 XLI Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem 

obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i 

Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w 

Żurominie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, 

wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Żurominie.  

10. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie na 2018 r.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad. 

 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 2 lutego 2018 r. /piątek/ o godz. 
1300 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XLI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 7 lutego 2018 r. /środa/ o godz. 1300 w sali konferencyjnej tutejszego 

Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 

 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Żurominie 
/-/ Barbara Michalska 


