
RG.0002.12.2015                                                                                   Szerzyny, dnia 23 października  2015 r.

Mieszkańcy Gminy Szerzyny

  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 XV  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 29 października 
2015 roku  o godzinie  14 00, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu jednostki samorząd terytorialnego za pierwsze półrocze 

2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Szerzyny 
za pierwsze półrocze 2015 roku.

4. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Szerzyny  o  prawidłowości  złożonych  oświadczeń 
majątkowych.

5. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  oraz  dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół  podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina 
Szerzyny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

7. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Szerzyny.

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie   uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości  od  osób 
fizycznych w miejscowości Szerzyny.

11. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  od  osób 
fizycznych w miejscowości Szerzyny.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne nabycie nieruchomości  od osób 
fizycznych w miejscowości Czermna.

13. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia  przez Gminę Szerzyny do realizacji  
zadania  pn.”Budowa  drogi  gminnej  klasy   D  wraz  z  rowami,  przepustami  i  zjazdami  oraz 
przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
15. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

międzysesyjnym.
16. Informacja  o realizacji  zaplanowanych inwestycji  –  w tym również inwestycji  celu publicznego 

finansowanych ze środków zewnętrznych.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
19. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.
20. Zamknięcie obrad XV 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.


