
RG.0002.3.2015                                                                                  Szerzyny, dnia 19 marca 2015 r.

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 VII sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 27 marca 2015 r. /tj. 
piątek  /  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 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na rok 2015.
4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Szerzyny, określenia ich przedmiotu działania i liczby członków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa 

Rady Gminy Szerzyny.
6. Podjecie  uchwały  w  sprawie   wyboru  członka  Komisji  Finansowo-  Budżetowej  Rady 

Gminy Szerzyny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szerzyny 

na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Szerzyny na rok 2015.
9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie na temat utrzymania dróg powiatowych 

w okresie zimy.
10. Informacja na temat  planowanych remontów dróg powiatowych oraz nowych inwestycji 

na drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny w 2015 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa za rok 2014 oraz 

przedstawienie programu działania na rok 2015.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnych Bibliotek Publicznych za rok 2014.
13. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych w roku 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Szerzyny jako członków 

Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej 
w Szerzynach.

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

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zarządzenia  wyborów sołtysów i  członków rad  sołeckich 
na terenie Gminy Szerzyny oraz ustalenia kalendarza wyborczego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji ds. Wyborów Sołtysów i Członków Rad 
Sołeckich w sołectwach: Szerzyny, Ołpiny, Czermna, Żurowa i Swoszowa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków  i przewodniczących 
Obwodowych  Komisji  Wyborczych  w  wyborach  sołtysów  i  członków  rad  sołeckich 
w Gminie Szerzyny.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Szerzyny.
20. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2015 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny 

na 2015 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2015 roku.
23. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Szerzyny  do  Stowarzyszenia  Gmin 

i Powiatów Małopolski.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 



najmu na czas oznaczony do 3 lat.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
26. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej 

dotyczącego  nieodpłatnego  utrzymania  grobów  i  cmentarzy  wojennych  położonych 
na  terenie Gminy  Szerzyny.

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

2015 - 2020.
29. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

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

i mieszkańców.
32. Przyjęcie protokołów V sesji Rady Gminy Szerzyny.
33. Zamknięcie obrad VII 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.


