
 
 

OGŁOSZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Żuromin 

uchwalonego Uchwałą Nr 78/XIV/07 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 listopada 2007r. zwołuję 

XIV Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie. 

2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin uprawnień 

do postanawiania o wysokości opłat za korzystanie ze stadionu sportowego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 

Żuromin na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Rozwozinie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży ½ części nieruchomości rolnej położonej w Starym 

Nadratowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

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 2015. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 27 października 

2015r. /wtorek/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

XIV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 29 października 2015r. /czwartek/ o godz. 1500 w sali 

konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).  

 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Żurominie 
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