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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  ze zm. ) zwołuję XXXVI  sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień  30 kwietnia 
2014 r.   /  tj.  środa /  na  godzinę  9    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  na  temat  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  Gminy Szerzyny 

za 2013 r.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GCK i Cz za 

2013 rok.
7. Podjęcie   uchwały w sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania  finansowego Gminy Szerzyny 

za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2013 r.
8. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy Szerzyny absolutorium z  tytułu 

wykonania budżetu   za 2013 rok.
9. Podjęcie  uchwały w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  i  ustalenie  ich 

przebiegu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat .
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające   finansowanie  działań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
inwestycji  pn.  Odnowa  centrum  wsi  poprzez  wykonanie  remontu  muru  ogrodzeniowego 
zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej – etap III” .

12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
13. Podjęcie  uchwały zmieniającej  wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny   na lata 

2014 – 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Wnioski  i  zapytania  Radnych,  informacje  i  odpowiedzi  na  zapytania  Radnych 

i mieszkańców.
16. Przyjęcie protokołu XXXV  sesji Rady Gminy Szerzyny.
17. Zamknięcie obrad  XXXVI 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 ze zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika  od pracy zawodowej w celu  
umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy.
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