
 

 
OGŁOSZENIE 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) 

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 XXI Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem obrad jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2020r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Żuromin na rok szkolny 2020/2021. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 237/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 marca 2005 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród  

dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rozwozin. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego.  

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

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad. 

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 25 sierpnia 2020r. /wtorek/  
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 

W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców sesja oraz posiedzenie wspólne komisji 

odbędzie się bez udziału sołtysów, gości i publiczności. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad sesji Rady Miejskiej 

w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.  
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