
                                                                                                                        Imielno, dnia: 2017-11-20                            
Znak: RG.0002.XXV.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 (t.j. Dz. U. z 
2017r., poz.1875) zwołuję na dzień 29 listopada 2017 roku (środa) na godz. 900 XXV Sesję Rady 
Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:                                                                                                                                                                             
1. Otwarcie sesji, powitanie gos ci i stwierdzenie quorum,                                                                                                 
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIV.2017,                                                                                                                                         
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                           
4. Interpelacje i zapytania radnych,                                                                                             
5. Sprawozdanie z działalnos ci Wo jta Gminy za okres między sesjami,  
6. Informacja o przeprowadzonej analizie os wiadczen  majątkowych Radnych Rady Gminy w Imielnie 
złoz onych Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie za 2016 rok,                                                                                     
7. Informacja o przeprowadzonej analizie os wiadczen  majątkowych pracowniko w Urzędu Gminy w 
Imielnie i Kierowniko w Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno złoz onych Wo jtowi Gminy Imielno 
za 2016 rok,                                                                                                                                                                                       
8. Informacja  o stanie realizacji zadan  os wiatowych w roku szkolnym 2016/2017 ,                                                                                                                                          
9. Podjęcie uchwał:                                                                                                                                                                      

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok              

Nr XXV.166.2017,                                                                                                                                                                                              

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata  2017- 2027                                  

Nr XXV.167.2017,                                                                                                                                                                         

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze 

Gminy Imielno Nr XXV.168.2017,                                                                                                                                              

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno                       

Nr XXV.169.2017,                                                                                                                                                                                        

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mierzwinie w ośmioletnią Samorządową 

Szkołę Podstawową w Mierzwinie Nr XXV.170.2017,                                                                                                                     

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Motkowicach w ośmioletnią Samorządową 

Szkołę Podstawową w Motkowicach Nr XXV.171.2017,                                                                                                        

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej                        

w Imielnie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Imielnie  Nr XXV.172.2017,                                                                                                                                                      

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego                                 

z przeznaczeniem na prowadzenia działalności gospodarczej  Nr XXV.173.2017,                                                                                                                                                     

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej garażu  Nr XXV.174.2017,                                   

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej garażu Nr XXV.175.2017,                                                                                                                                                         

- w sprawie zmiany Statutu  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Imielnie  Nr XXV.176.2017,                                                    

- w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa                                       

Nr XXV.177.2017,                                                                                                                                                                                   

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno  w 2017 roku  Nr XXV.178.2017.                                                                                                                                                  

10.  Dyskusja,                                                                                                                                                                          

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,                                                                                                

12.  Sprawy różne,                                                                                                                                                               

13.  Zamknięcie posiedzenia.                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                   (-) Jan Grzelec 


