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Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późno zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2017
roku (piątek) na godz. 900 XXI 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 XX.2016,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o działaniach Policji w zakresie zwalczania przestępczości oraz

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Imielno za
2016 rok,

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zQ1ian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok Nr XXI.133.2016,
- w sprawi~letniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017-2026
Nr XXI.134.2017,

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego Nr XXI.135.2017,

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
Nr XXI.136.2017,

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i punktu
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Imielno Nr XXI.137.2017,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2017 - 2022
Nr XXI.138.2017,

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
Nr XXI.139.2017,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku
Nr XXI.140.2017,

- 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 XXI.141.2017,
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Dyskusja,
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
Sprawy różne,
Zamknięcie posiedzenia.

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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