
RADA GMfNY
w IMIELNIE

Imielno, dnia: 2017-09-20
INFORMACJA

Na podstawie art.20 ust.! ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 20161'., povl'16 z późno zm.) zwołuję na dzień 29 września 2017
roku (piątek) na godz. 900 XXIV Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na
sali posiedzeń Urzędu Gminy.

W zakresie pkt 6 porządku obrad .,Informacja o Pl'zygotowaniu szkół do rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018, diagnoza, ocena i wnioski", posiedzenie Rady Gminy w
lmielnie odbędzie się w SamOl'ządowej Szkole Podstawowej w Imielnie o godz. 1515.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XX1II.2017,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/20113,
diagnoza, ocena i wnioski,

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za l półrocze 2017 roku,
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Imielno za l półrocze 2017 roku,

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Imielnie za I półrocze 2017 roku,

10. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w lmielnie za
I półrocze 2017 roku,

11. Informacja o zamiarze przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej
w Motkowicach przy ulicy Nadnidziańskiej 8,
12. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy lmielno na
2017 rok Nr XXIV.1S8.2017,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017- 2027
Nr XXIV.1S9.2017,
- w sprawie zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na
lata 2014-2020 Nr XXIV.160.2017,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno Nr XXIV.161.2017,
- w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
Nr XXIV.162.2017,
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Nr XXIV.163.2017,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność komunalna Gminy Imielno Nr XXIV.1M.2017.

13.
H.
15.
16.

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