
RG.0002.8.2014                         Szerzyny, dnia  27 października 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 XLI sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień   5 listopada 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  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez  Radnych  Rady 

Gminy Szerzyny na koniec  kadencji 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Szerzyny jako 

Partner  do  realizacji  projektu  pn.”  Środowisko  bez  Barszczu  Sosnowskiego(Heracleum 
Sosnowskyi  Manden)”.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi 
Ołpiny działka nr 2803/3.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi 
Ołpiny działka nr 2803/2.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat (P.Walczyk).

10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat (P.D.Strugała).

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat (Małopolski  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie).

12. Podjęcie uchwały  w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat (Przed.Prod.-Handl. „SALOMEA” ).

13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób 
fizycznych w miejscowości Żurowa.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób 
fizycznych w miejscowości  Ołpiny.

15. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  „Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szerzyny  z 
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 
Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przejęcie przez 
Gminę Szerzyny realizacji  zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej na 
terenie Gminy Szerzyny.

18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na  lata 2014- 

2020.
20. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
21. Przyjęcie protokołu XL  sesji Rady Gminy Szerzyny.
22. Zamknięcie obrad  XLI 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.
  


	RG.0002.8.2014 Szerzyny, dnia 27 października 2014 r.

