
RG.0002.3.2016                                                                                        Szerzyny, dnia  11 marzec  2016 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 z późn. zm.) zwołuję XXIII zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 
17 marca /czwartek/ o godzinie  16 00  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. Informacja na temat projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi 

Manden.)” - dr Wojciech Szewczyk – koordynator z ramienia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.

4. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami na terenie Gminy Szerzyny.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Szerzyny za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Szerzyny do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szerzyny do projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny”.
9. Podjecie uchwał  w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia                    

w Szerzynach.
11. Informacja  Przewodniczącego   Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

międzysesyjnym.       
12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Szerzyny podjętych w 2015 roku.
14. Wnioski  i  zapytania  Radnych,  informacje  i  odpowiedzi  na  zapytania  Radnych 

i mieszkańców.
15. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Szerzyny.
16. Zamknięcie obrad XXIII 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 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu  
umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.


