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       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 XXVII sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień  5 czerwca 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Szerzynach 

za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności SP ZOZ w Szerzynach 

oraz nadania Statutu  SP ZOZ w Szerzynach.
7. Sprawozdanie z działalności GZGK w Szerzynach za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 

2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Szerzyny  absolutorium z  tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania  Rady 

Gminy Szerzyny.
11. Przekazanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Szerzyny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny. 
13. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Szerzyny.      

14. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Szerzyny  na  lata 

2013 – 2020.
16. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
17. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Szerzyny.
18. Zamknięcie obrad  XXVII 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. 


	RG.0002.4.2013				                             Szerzyny, dnia  27 maj 2013 r.

