
                                                                                                                           Imielno, dnia: 2014-01-20                          
Znak: RG.0052.XXIX.1.2013 

INFORMACJA 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 stycznia 2014 roku (wtorek) na 

godz. 900 XXIX Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy           
w Imielnie.    

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,                                                                           
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2013,                                                                                                           
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                              
4. Interpelacje i zapytania radnych,         
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,                          
6. Sprawozdanie  z  pracy Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych w 2013 roku,  
7. Podjęcie uchwał:                                                                                                                           
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok Nr XXIX.172.2014,                                             
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014-2019 Nr XXIX.173.2014,  
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Nr XXIX.174.2014, 
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 Nr XXIX.175.2014, 
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Nr XXIX.176.2014,                                                                                                                                                                                                                             
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Nr XXIX.177.2014,                                                                               
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w budżecie Gminy Imielno 
na 2014 rok Nr XXIX.178.2014, 
- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży 
Nr XXIX.179.2014, 
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na 
terenie Gminy Imielno Nr XXIX.180.2014, 
8. Dyskusja,                                                                                                                                             
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,                                                                                                
10. Sprawy różne,                                                                                                                                                 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Kukuryk 

 


