
RG.0002.4.2014                                       Szerzyny,dnia  26 maja 2014 r.

                                  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 XXXVII  sesję  Rady Gminy Szerzyny  na dzień 4 czerwca 
2014   /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. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ 

w Szerzynach za 2013 rok .
6. Sprawozdanie z działalności GZGK w Szerzynach za 2013 rok.
7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  nagrody rocznej  za  2013 rok  dla   Dyrektora    GCK i  Cz 

w Szerzynach .
8. Podjęcie  uchwały w sprawie  nadania  Szkole  Podstawowej  w Ołpinach imienia  „  księdza 

prałata Jana Ślęzaka”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Ołpinach imienia „ księdza prałata Jana  

Ślęzaka”.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  projektu 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  połączenia  gmin  w  celu  utworzenia  okręgu 

wyborczego do Rady Powiatu Tarnowskiego.
12. Sprawozdanie z działalności GOPS w Szerzynach za 2013 rok  oraz ocena  zasobów pomocy 

społecznej. 
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 

Społecznych  w Gminie Szerzyny na lata 2014-2020”.
14. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Tarnowskim o udzielenie Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz  przyjęcia przez 
Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników przy drogach  powiatowych na 
terenie Gminy Szerzyny.

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

2014 – 2020.
17. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
18. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
19. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
20. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
21. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony do 3 lat.
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22. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat.

23. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat.

24. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat.

25. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w 
trybie bezprzetargowym  lokalu użytkowego położonego w Szerzynach.

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

27. Przyjęcie protokołu XXXVI  sesji Rady Gminy Szerzyny.
28. Zamknięcie obrad  XXXVII 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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