
RG.0002.1.2018                                                                                          Szerzyny, dnia 22 stycznia 2018 r.
                                                                                  
                                                         
       

                               

Na   podstawie  art.  20  ust.3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.1875 )  w związku  z  § 21  ust.  4  Statutu  Gminy  Szerzyny  (Dz.Urz.
Województwa  Małopolskiego  z  2013 roku  poz.6684)   zwołuję LIII nadzwyczajną Sesję  Rady
Gminy Szerzyny na dzień 29 stycznia 2018 roku  (poniedziałek) o godzinie  16 00  w sali narad
Urzędu Gminy Szerzyny proponując następujący porządek:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2018  roku  na  prace  konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Parafia Rzym. -
Kat w Szerzynach ).

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2018  roku  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. ( Parafia Rzym. -
Kat w Czermnej ). 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  programu  profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny
na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla Gminy
Szerzyny na lata 2015 – 2020.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  udzielania  dotacji  celowej  na  wymianę
nieekologicznych źródeł ciepła na wykorzystujących biomasę i paliwa gazowe w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szerzyny w ramach projektu finansowanego z RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  udzielania  dotacji  celowej  na  wymianę
nieekologicznych źródeł ciepła na wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Szerzyny w ramach projektu finansowanego z RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie  uchwały zmieniającej  wieloletnią  prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata  2018 –

2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Wójta Gminy Szerzyny.
13. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.
poz.1875  /,  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu
umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.


