
RG.0002.1.2017                                                                                            Szerzyny, dnia 25 styczeń 2017 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 z późn. zm.)  zwołuję XXXVI  zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na
dzień 31  stycznia  2017  r./tj.  wtorek  /  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  uchylenia  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  w  Szerzynach  do  wydawania  decyzji  w  sprawie
dofinansowania dla pracowników kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych
na terenie Gminy Szerzyny, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego. 

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki
w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci  w  wieku  do  lat  5  w   publicznych  przedszkolach  i  innych  formach  wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szerzyny. 

5. Podjecie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny
na 2017 rok.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szerzynach.
9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w  Szerzynach  do  prowadzenia  postępowań  w  przedmiocie  przyznawania  świadczeń  pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki Nr 69, położonej w Czermnej.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian budżetu gminy na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Informacja  Przewodniczącego   Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie

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

i mieszkańców.
17. Przyjęcie protokołu z XXXV  zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.
18. Zamknięcie obrad XXXVI 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.


