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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  2013  r.   poz.  594  )  zwołuję XXXII  sesję  Rady  Gminy  Szerzyny  na  dzień 
26 listopada   2013 r. /tj.wtorek / na godzinę 11  00     w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny   
pokój nr 005  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   o  stanie  przygotowania  do  zimowego  utrzymania  dróg  gminnych 

i powiatowych.
6. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem 
specjalistycznych   usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych 
w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
GZGK w Szerzynach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków GZGK w Szerzynach.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą  obliczenia 
podatku rolnego na terenie  Gminy Szerzyny na rok 2014 oraz zwolnień od  podatku 
rolnego.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od 
nieruchomości.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie 
Gminy Szerzyny na rok 2014.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych     na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014.

13. Wnioski  i  zapytania  Radnych,  informacje  i  odpowiedzi  na  zapytania  Radnych 
i mieszkańców.

14. Przyjęcie protokołu XXX i XXXI  sesji Rady Gminy Szerzyny.
15. Zamknięcie obrad  XXXII sesji Rady Gminy Szerzyny.   

      Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 ), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika  od pracy zawodowej 
w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy. 
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