
 

 
OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., 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 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta 

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

z  porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2017r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2017r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 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.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty 

przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Kliczewie Dużym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016. 

15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2017r. 

16. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w tym Komisji Finansów, Budżetu oraz Planowania.  

17. Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej 

wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu, Finansów oraz Planowania.  

18. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017. 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego.  

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie obrad. 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 27 grudnia 2016r. /wtorek/ o godz. 
1400 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XXVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 30 grudnia 2016r. /piątek/ o godz. 1500 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Żurominie 

/-/ Barbara Michalska 


