
 

 
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  

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

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2020r. 

5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 stycznia 2021r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na 

terenie Gminy i Miasta Żuromin: zwrotu części pobranej opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Żuromin.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  

w Żurominie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonych  

w Żurominie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonych  

w Żurominie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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 2021. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad. 

 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 16 lutego 2021r. /wtorek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 11 lutego 2021r. /czwartek/  
o godz. 15:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 

W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji 

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