
 

OGŁOSZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 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 XIV Sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem 

obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie na rok 2020. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów  

do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  

i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz 

przyznania określonej liczby punktów.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości 

wspólnej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie 

i Mieście Żuromin oraz potrzeby zmian ustawowych dot. gospodarki odpadami.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 122/XIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019 roku,  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.     

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

10. Zakończenie obrad. 

 

XIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 
w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 17 stycznia 2020r. /piątek/  
o godz. 15:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  
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