
 

 
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 XLII Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem 

obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego: „Zasługujesz na więcej. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i 

Mieście Żuromin na lata 2018-2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

11. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.  

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad. 

 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 
1300 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XLII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 26 marca 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 

 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Żurominie 
/-/ Barbara Michalska 


