
Imielno, dnia: 2017-06-14                            Znak: RG.0002.XXII.1.2017 

I N F O R M A C J A 

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję na dzień                
27 czerwca 2017 roku (wtorek) na godz. 900 XXII 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 XXI.2017,                                                                                                          
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 Zdrowia w Imielnie, 
7. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii 
           bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie,                                                                    
8.  Informacja o przeprowadzonej komunalizacji, 
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                          

z  wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,                                                                                   

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach                   

z wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                                                                                                                

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

 Wójtowi Gminy w Imielnie,                                                                                                                                 

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

 Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                         

13. Podjęcie uchwał:                                                                                                                                  

- w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem                                      

z wykonania budżetu za 2016 rok Nr XXII.142.2017,                                                                                                      

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok Nr XXII.143.2017,                                                                                                                                                                                                                     

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XXII.144.2017,                                                                        

- w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie  Nr XXII.145.2017,                                                                                                                  

-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej 

Biblioteki Publicznej  w Imielnie  Nr XXII.146.2017,                                                                      

- w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie Nr XXII.147.2017,                                                                       

- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Imielno                   

Nr XXII.148.2017,                                                                                                                      

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr XXII.149.2017,                                           

- w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie będących filiami 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie Nr XXII.150.2017,   

- w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu 

Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania  i przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej                   



w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nr XXII.151.2017,                  

- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno            

Nr XXII.152.2017,                                                                                                                  

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno 

na 2017 rok Nr XXII.153.2017,                                                                                                                 

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata                   

2017- 2026 Nr XXII.154.2017,                                                                                                  

- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego  Nr XXII.155.2017,              

- 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 XXII.156.2017. 

14.  Dyskusja,                                                                                                                                                          

15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,                                                                                     

16.  Sprawy różne,                                                                                                                                               

17.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                      Jan Grzelec 

       Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r., poz.446 z późn.zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 
umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy. 


