
 
 

OGŁOSZENIE 
 

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

z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Żuromin ujednoliconego Uchwałą 

Nr 55/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 5258) zwołuję 

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z  porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie. 

2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2016r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek położnych w Brudnicach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa  

Raczyny. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – etap I”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie 

z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin. 

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

Żuromin.  

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

2016. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 17 marca 2016r. 
/czwartek/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 21 marca 2016r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w sali 

konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Żurominie 

/-/ Barbara Michalska 


