
RG.0002.5.2015                                                                                  Szerzyny, dnia 20 maj  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 IX sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 28 maj 2015 roku 
/tj.czwartek/  na  godzinę  16  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  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie   Gminy 

Szerzyny za 2014 rok.
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie  gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Szerzynach.
6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  Powiatowi  Tarnowskiemu pomocy finansowej  z 

przeznaczeniem  na  realizację  zadania  p.n.:  „Program  zdrowotny  dotyczący  profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r.”

7. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowych zasad,sposobu i  trybu umarzania,odraczania 
lub  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych,  mających   charakter  cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie 
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie 
zbiorowym w charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sposobu  ustalania  wysokości  opłat  dodatkowych  z  tytułu 
przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie 
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  niezabudowanej 

położonej we wsi Czermna.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  „Programu  osłonowego  w  ramach  projektu 

„Pierwszy  dzwonek”  -  polegającego  na  udzieleniu  wsparcia  na  rok  szkolny  2015/2016 
uczniom z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Szerzyny w zakresie zwiększania ich 
szans edukacyjnych”.

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 protokołów  VIII sesji Rady Gminy Szerzyny.
19. Zamknięcie obrad IX 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.


