
RG.0002.14.2015                                                                          Szerzyny, dnia 24 listopada  2015 r.
                                                                                         

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XVII zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień       
30 listopada 2015 roku  o godzinie  15 30  w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 5 (parter) 
proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przedstawienie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szerzyny.
4. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego           
i wolontariatu.

5. Podjecie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny                     
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy           
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę               
i zbiorowe odprowadzenie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej                    
w Szerzynach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych           
w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.

8. Podjęcie chwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości 
ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia 
podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego.

11. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów  informacji o nieruchomościach                    
i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

12. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Szerzyny.

13. Podjęcie chwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
17. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych                         

i mieszkańców.
18. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Gminy Szerzyny.
19. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Szerzyny.

            Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.           
z 2015 r. poz.1515 /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu 
umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.


