
RG.0002.5.2016                                                                                               Szerzyny, dnia 23 maj  2016 r.
                                                                                         

                                                                                     

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 XXV zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 2 czerwca 
2016 r. /czwartek/ o godzinie  15 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. 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 roku 2016.”

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Szerzynach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego na 
terenie  Gminy  Szerzyny  -  „Budowa  budynku  zespołu  opieki  nad  małym  dzieckiem  (żłobek, 
przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na 
terenie Gminy Szerzyny - „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rowami, przepustami i zjazdami 
oraz przebudową kolidującej  infrastruktury technicznej  na działkach położonych w miejscowości 
Ołpiny,  na  działkach  położonych  w  miejscowości  Szerzyny”  oraz  ustanowienia  zabezpieczenia 
spłaty kredytu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na 
terenie  Gminy  Szerzyny  -  „Budowa  bieżni  lekkoatletycznej,  boiska  wielofunkcyjnego 
w miejscowości Szerzyny” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

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

2016 – 2022
10. Informacja  Przewodniczącego   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 protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Szerzyny.
14. Zamknięcie obrad XXV 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.


