
RG.0002.4.2015                                                                            Szerzyny, dnia 22 kwietnia 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 VIII sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 30 kwietnia 2015 
roku  /tj.czwartek/  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. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie na temat utrzymania dróg powiatowych 

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

drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny w 2015 rok.
5. Informacja z działalności  GOPS w Szerzynach za 2014 rok oraz przedstawienie potrzeb:

            - przedstawienie zasobów pomocy społecznej,
            - sprawozdanie z realizacji zadań e zakresie wspierania rodziny – stan wiedzy o rodzinach 
              najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
inwestycji  np.”Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Ołpiny  oraz  dostawa 
samochodu  asenizacyjnego  wraz  z  kontenerem  i  przyczepą  do  transportu  osadu 
z oczysczalni”.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciagnięcia  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” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty 
kredytu.

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

2015 – 2020.
10. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

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

i mieszkańców.
13. Przyjęcie protokołów VI i VII sesji Rady Gminy Szerzyny.
14. Zamknięcie obrad VIII 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.


