
RADA Ci
w 'MIELNIE

Znak: RG.0002.XVIII.1.2016

INFORMACJA

Imielno, dnia: 2016-11-10

Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję na dzień 18 listopada 2016 roku (piątek) na
godz. gOO XVIII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu

Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XV11.2016,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w
Imielnie złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie za 2015 rok,
7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu
Gminy w Imielnie i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno złożonych Wójtowi Gminy
Imielno za 2015 rok,
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok
Nr XVII1.106.2016,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2016-2026 Nr XV1I1.107.2016,
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XVII1.108.2016,
- w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Imielnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Imielnie Nr XVII1.109.2016,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Imielno Nr XV111.110.2016,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XV111.111.2016,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XV1I1.112.2016,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
Nr XV1I1.113.2016,
- w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu
użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Nr XVIII.114.2016,
- w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu
użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Nr XVIII.115.2016,
- w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
położonych na terenie gminy Imielno Nr XVIII.116.2016,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
Nr XVIII.117.2016,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Nr XVIII.118.2016,

10. Dyskusja,

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie posiedzenia.
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