
RG.0002.9.2015                                                                                            Szerzyny, dnia 3 września   2015 r.

  Na   podstawie  art.  20  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  zwołuję XII  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień   9 września 2015 
roku  o godzinie  15 00, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa  podatków  od  nieruchomości,  rolnego 

i leśnego od osób fizycznych.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  działalność  Gminy  Szerzyny  w  zakresie 

telekomunikacji.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody   na  odpłatne  nabycie  nieruchomości   od  osób 

fizycznych w miejscowości Szerzyny.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  między  stronami  kolejnej  umowy 

dzierżawy na czas oznaczony do 2 lat.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  między  stronami  kolejnej  umowy 

dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

oznaczonej jako działki nr 1660/4, położonej w Czermnej.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  od  osób 

fizycznych  w miejscowości Żurowa.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia   regulaminu  określającego  wysokość  stawek  oraz 

szczegółowe warunki  przyznawania  dodatków:  za  wysługę lat,motywacyjnego,  funkcyjnego i  za 
warunki  pracy,  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia   za  godziny  ponadwymiarowe 
i  godziny  doraźnych  zastępstw,  kryteria  i  tryb  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli,  a   także  
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  za  2014  rok  dyrektorowi  Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia   7 listopada 
2012  r.  w  sprawie  podziału  Gminy  Szerzyny  na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich 
numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podpisania  przez  Gminę  Szerzyny  porozumienia  o  współpracy 
z miastem Świdnik (Republika Słowacka).

15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia przez  Gminę Szerzyny od Powiatu Tarnowskiego realizację 
zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie rejonu V Szerzyny.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie  
zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny -”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ołpiny oraz dostawa samochodu asenizacyjnego wraz  z kontenerem i przyczepą do transportu osadu 
z oczyszczalni (pod  dotację)” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
18. Podjęcie  uchwały  zmieniającej   wieloletnią  prognozę  finansową  Gminy  Szerzyny  na  lata  

2015- 2021.                                                                      
19. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

międzysesyjnym.
20. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
21. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
22. Przyjęcie protokołu z X i XI  sesji Rady Gminy Szerzyny.
23. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r.  
poz.594 ze zm. /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  
brania udziału w pracach organów Gminy.


