
RG.0002.10.2016                                                                                         Szerzyny, dnia 26 wrzesień  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 XXX  zwyczajną  Sesję  Rady  Gminy  Szerzyny  na  dzień
3 października 2016 r. /tj. poniedziałek/ 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   o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  pierwsze  półrocze  2016  roku  i  informacji

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  trwały  zarząd  nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Szerzyny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sołectwu Szerzyny mienia komunalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Szerzyny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej

oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Szerzyny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia i realizacji przez Gminę Szerzyny – jako partnera do

projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II”.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na

terenie Gminy Szerzyny - „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” oraz ustanowienia
zabezpieczenia spłaty kredytu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  we wsi Ołpiny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości położonej we wsi Ołpiny.
14. Podjęcie  uchwały  zmieniającej   wieloletnią  prognozę  finansową  Gminy  Szerzyny  na  lata

2016 – 2022.
15. Informacja  Przewodniczącego   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 protokołu z XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.
19. Zamknięcie obrad XXX 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.


