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Imielno, dnia: 2016-01-20
Znak: RG.0002.XII.1.2016
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mm .
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późno zm.) zwołuję na dzień
29 stycznia 2016 roku (piątek) na godz. 900 XII Sesję Rady Gminy w Imielnie,
która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY~INY

Jan~c
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7.

8.

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr X1.2015,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2015 rok,
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej w Gminie Imielno za 2015 rok,
Informacja o przeprowadzanej komunalizacji dróg gospodarczych na terenie
Gminy Imielno,

10. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Imielno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożylku publicznego na lata 2014-2018,
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok Nr XII.73.2016,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2016-2026
Nr XI1.74.2016,
- w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Imielno środków stanowiących fundusz sołecki Nr XI1.75.2016,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Nr XI1.76.2016,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej
lokalu użytkowego położonego w Imielnie Nr XII.77.2016,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr XI1.78.2016,
- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Imielno nieruchomości od Polskich
Kolei Państwowych SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Nr XI1.79.2016,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018
dla Gminy Imielno Nr XI1.80.2016,
- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego Nr XI1.81.2016,
12. Dyskusja,
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapylania radnych,
14. Sprawy różne,
15. Zamknięcie posiedzenia.



Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić
radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów
gminy.
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