
 

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  

z późn. zm.) 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 XII Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 października 2019r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Żurominie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy  

i Miasta Żuromin na lata 2020-2021”. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko – Gminnym 

Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Poniatowo. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie miasta Żuromin.  

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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 2019.  

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad. 

 

XII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 6 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tutejszego 

Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 3 grudnia 2019r. /wtorek/  
o godz. 15:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  
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