
 

 
OGŁOSZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559) 
oraz § 21 Statutu Gminy i Miasta Żuromin - Uchwała 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 XLII Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem obrad jak niżej: 

 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2021r. 
4. Przyjęcie protokołu z  XL Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2021r. 
5. Przyjęcie protokołu z  XLI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2022r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

w Żurominie. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Dąbrowa. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2022r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach 

wspólnych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 

2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu 
konsultacji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych na lata 2022 - 2026. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2022r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.  
19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zakończenie obrad. 
 

 
XLII Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 24 marca 2022r. /czwartek/ o godz. 15:00 w sali konferencyjnej 

tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  
Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 22 marca 2022r. /wtorek/  

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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