
RG.0002.2.2013                                Szerzyny, dnia  6 marzec 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 XXV sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień  13 marca 
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. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Szerzyny 

w 2012 r.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Szerzyny  w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP w Szerzynach o stanie ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Gminy Szerzyny. 
8. Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury i czytelnictwa  w 2012 roku.
9. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu   wspierania  rodziny  za  2012  rok  oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 roku.
10. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia   Statutu  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej 

w Szerzynach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szerzyny na lata 

2013-2020”
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości  Ołpiny  na  lata 

2013-2020”
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na przystąpienie  przez Gminę Szerzyny jako 

partnera  do  projektu  realizowanego  przez  Tarnowski  Organizator  Komunalny  z  siedzibą 
w  Tarnowie  pn.  „  Opracowanie  kompleksowego  planu  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych w subregionie tarnowskim”.

15. Podjecie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Szerzyny   w 2013 roku”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej.
17. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa  podatków 

od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
18. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Szerzyny  na  lata 

2013 – 2020.
20. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
21. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Szerzyny.
22. Zamknięcie obrad  XXV 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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