
RG.0002.1.2013                                                        Szerzyny, dnia  30 styczeń 2013 r.

        Mieszkańcy Gminy Szerzyny

          Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr  
142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Szerzyny  na dzień  6 luty 2013 r.  /tj.  środa / na godzinę 9  00   

w sali  narad Urzędu Gminy Szerzyny   proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy Szerzyny  w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat zmian na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żurowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Szerzyny / Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  Szerzyny/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Szerzyny /Szkoła Podstawowa w Swoszowej/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Szerzyny / Szkoła Podstawowa w Żurowej/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Szerzyny /Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  Czermna/. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Szerzyny / Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Ołpiny/.
11. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
12. Informacja z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2012 rok.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  od  osób  fizycznych 

w miejscowości Szerzyny.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka  Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Szerzyny.
16. 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.

17. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata    2013 – 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego na terenie  Gminy 

Szerzyny - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurowa i Ołpiny” oraz ustanowienia zabezpieczenia  
kredytu.

20. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające 
finansowanie  działań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  inwestycji  pn.  „Budowa  kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Żurowa i Ołpiny”.

21. Podjęcie  uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu  na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego na terenie Gminy 
Szerzyny -  „  Budowa  boiska  sportowego  wraz   z  niezbędną   infrastrukturą  w  miejscowości  Szerzyny”  oraz 
ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

22. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające 
finansowanie  działań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  inwestycji  pn.  „  Budowa  boiska  
sportowego wraz  z niezbędną  infrastrukturą w miejscowości Szerzyny” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty  
kredytu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
24. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
25. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Szerzyny.
26. Zamknięcie obrad  XXIV sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika  od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w  
pracach Rady Gminy.                                                                                          
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