
RG.0002.2.2015                              Szerzyny, dnia 5 luty  2015 r. 

                    
Mieszkańcy Gminy Szerzyny

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Szerzyny  na dzień 11 luty
2015 r. /tj. środa / na godzinę 15  00   w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój Nr 005
proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2015 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania   Narkomanii

w Gminie Szerzyny na 2015 rok.
7. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny za 2014 rok oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 2015 rok”.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenie  kryteriów na  drugim etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  lub  do  publicznych  innych  form
wychowania  przedszkolnego  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie
Gminy Szerzyny.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyboru   przedstawicieli  Rady Gminy Szerzyny jako
członków  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki
Zdrowotnej w Szerzynach.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na rok
2015.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  Rady  Gminy
Szerzyny na 2015 r .

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu  kontroli i  planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy  Szerzyny na rok 2015.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie radnym
kosztów  przejazdu  w  podróży  służbowej  pojazdem  samochodowym  nie  będącym
własnością Gminy Szerzyny.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy w Tarnowie realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.



19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej
umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na

lata 2015- 2020.
22. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać

przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na
terenie  Gminy Szerzyny w zakresie  ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami  oraz
prowadzenia  schronisk  dla   bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowiska  zwłok
zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.

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

i mieszkańców.
26. Przyjęcie protokołów z Nr I/2014, Nr II/2014, Nr III/2014 i Nr IV/2014 sesji Rady

Gminy Szerzyny odbytych w miesiącu grudniu 2014 r.
27. Zamknięcie obrad V 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. 
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