
RG.0002.6.2017                                                                                              Szerzyny, dnia 4 kwiecień 2017 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 XLI zwyczajną  Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień
11 kwietnia 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. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  Województwa  Małopolskiego  na  temat

projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki.

4. Sprawozdanie  z  realizacji  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  w  Gminie  Szerzyny”  za  2016  rok  oraz  „Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szerzyny” za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na

lata 2016 – 2020.
8. 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 przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1387K
obejmującej  przebudowę  obiektu  mostowego  na  przepust,  przebudowę  kanalizacji  drogowej
i przepustu oraz przebudowę i rozbudowę chodników  jezdni drogi w Szerzynach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Szerzyny dla Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach środków finansowych wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej  umowy najmu
na czas oznaczony do 2 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej  umowy najmu
na czas oznaczony do 2 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej  umowy najmu
na czas oznaczony do 2 lat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej  umowy najmu
na czas oznaczony do 3 lat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały  zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata               

2017 – 2025.
17. Informacja  Przewodniczącego   Rady  Gminy  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie

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

i mieszkańców.
20. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Szerzyny.
21. Zamknięcie obrad XLI 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.


