
RG.0002.15.2016                                                                           Szerzyny, dnia 20 grudnia 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 z późn.zm.) zwołuję XXXV zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny
na dzień 28 grudnia 2016 r./tj. środa / 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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniu

ratowniczym lub szkoleniu  członka ochotniczej straży pożarnej.
4. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy  Szerzyny  na  lata

2017 – 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej  wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata

2016 – 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Szerzyny na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szerzyny na

2017 rok.
13. Informacja  Przewodniczącego   Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie

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

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


