
RG.0002.4.2016                                                                                        Szerzyny, dnia 28  kwiecień  2016 r.
                                                                                         

                                                                                          MIESZKAŃCY GMINY SZERZYNY

          Na   podstawie  art.  20  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję XXIV zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 6 maja 
2016 r. /piątek/ 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2015 rok, 

ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Szerzyny za 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Szerzyny za 2015 rok”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń” do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe Gminy Szerzyny na lata 2015 – 2029.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim     
o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny 
realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu 
w ciągu drogi powiatowej nr K1387 relacji Siepietnica – Lubaszowa w miejscowości Szerzyny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej   wieloletnią  prognozę  finansową  Gminy  Szerzyny  na  lata  

2016-2022.   
9. Informacja  Przewodniczącego   Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

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

i mieszkańców.
12. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Szerzyny.
13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Szerzyny.

            Zgodnie  z  art.25  ust.3  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym /  Dz.  U.  
z 2016 r. poz.446/ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia 
brania udziału w pracach organów Gminy.


