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MIESZKAŃCY GMINY SZERZYNY

          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 z późn.zm. ) w związku z  § 21 ust.  4 Statutu Gminy Szerzyny
(Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 roku poz.6684)  zwołuję LV nadzwyczajną Sesję
Rady Gminy Szerzyny na dzień  28 marca 2018 roku  (środa) 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 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

oraz  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2018 roku.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Gminie  Miasta  Tarnowa  pomocy  finansowej
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowie, realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego
Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w Szerzynach z  obowiązku wpłaty  nadwyżki  środków
obrotowych do budżetu Gminy Szerzyny.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  od  osoby  fizycznej
nieruchomości położonej w miejscowości Ołpiny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych
nieruchomości położonych w miejscowości Ołpiny.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej
nieruchomości położonej w miejscowości Ołpiny.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  pomocy  społecznej
dziennego pobytu – Klub samopomocy oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szerzynach. 

11. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określania  warunków  i  trybu
finansowania zadania własnego Gminy Szerzyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na
terenie Gminy Szerzyny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  gminy  Szerzyny  na  stałe  obwody  głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
15. Podjęcie  uchwały zmieniającej  wieloletnią  prognozę  finansową Gminy Szerzyny na lata

2018-2029.
16. Wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad 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 z późn. zm. /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.




