
 

OGŁOSZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) 

oraz § 21 ust. 1 i 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 IX Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 230/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) 

do spółki „Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Żurominie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Żuromin. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

IX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia  31 lipca 2019 r. /środa/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu 

(sala nr 36, II piętro).  

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 29 lipca 2019r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 
w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  
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