
                                                                                                                           Imielno, dnia: 2014-06-09                        
Znak: RG.0052.XXXII.1.2014 

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 18 czerwca 2014 roku (środa) na 

godz. 900 XXXII 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 XXXI.2014,                                                                                                                                
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                            
4. Interpelacje i zapytania radnych,         
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,                                                                      

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2013 rok,                                                                                                                                                 

7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy                   

w Imielnie,                                                                                                                                                                                    

8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,                                                                                                         

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach   z wykonania budżetu za 

2013 rok,                                                                                                                                                                                                  

10. Podjęcie uchwał:                                                                                                                                                                      

- w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem   z wykonania budżetu 

za 2013 rok XXXII.191.2014,                                                                                                                                                           

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok                                 

Nr XXXII.192.2014,                                                                                                                                                                                                                     

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 

Nr XXXII.193.2014,                                                                                                                                                                   

-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej                            

w Imielnie  Nr XXXII.194.2014,                                                                                                        

- w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nr XXXII.195.2014,  

- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Imielno  Nr XXXII.196.2014,                                                                                                                                            

- w sprawie określenia zakresu i  formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze, informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  o przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie                       

Nr XXXII.197.2014,                                                                                                                                    

- w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Imielno na lata 2009-2015 Nr XXXII.198.2014,                               

11. Dyskusja,                                                                                                                                                                        

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,                                                                                                   

13. Sprawy różne,                                                                                                                                                                

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                                                         (-) Stanisław Kukuryk 


