
RADA GMINY
w IMIELNIE

(mielno, dnia: 2015-06-16
Znak: RG.0002.VII.1.2015
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Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późno zm.)
zwołuję na dzień 24 czerwca 2015 roku (środa) na godz. 900 VII 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 V1.2015,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o przeprowadzanej komunalizacji dróg gospodarczych na terenie Gminy
Imielno,
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 2014 rok,
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach
zwykonania budżetu za 2014 rok,
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok Nr VI1.35.2015,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok Nr VI1.36.2015,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy (mielno

za 2015 rok Nr VI1.37.2015,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015-2026

Nr V11.38.2015,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Imielnie Nr VI1.39.2015,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki

Publicznej w Imielnie Nr VI1.40.2015,
- w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Nr VI1.41.2015,
- w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu

Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o
udziale zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy

Zakupowej Energii Elektrycznej Nr VI1.42.2015,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących

własność komunalną Gminy Imielno Nr VI1.43.2015,



• zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest

Gmina Imielno Nr VI1.44.201S.

11. Dyskusja,
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13. Sprawy różne,

14. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RAD~1INY

Ja~lec

Na podslawie art. 25 usl.3 uslawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (leksl jednolily Dz. U.
z 2013r. poz. 594 z późnozm.) Pracodawca obowiązany jesl zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
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