
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
 

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

z 2016r., poz. 446) 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 XX Sesję Rady 

Miejskiej w Żurominie z  porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2016r. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2016r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Żuromińskiego Centrum Kultury. 

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

w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy                               

i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie  miasta Żuromin konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych  taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

2016. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 4 maja 2016r. 
/środa/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 10 maja 2016r. /wtorek/ o godz. 1500 w sali 

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