
                                                                                                                                           Imielno, dnia: 2019-09-09                      
Znak: RG.0002.VIII.1.2019 

                                                                          Pan/i/…………….……................................................................ 

                                                                           zam………….………….................................................................. 

 

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2019r., poz.506) zwołuję na dzień 17 września  2019 roku (wtorek) na godz. 900    VIII Sesję Rady 
Gminy w Imielnie, która odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Imielnie. 

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                         
1. Otwarcie sesji, powitanie gos ci i stwierdzenie quorum,                                                                                                               
2. Przyjęcie protokołu Nr VII.2019,                                                                                                                                               
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                              
4. Sprawozdanie z działalnos ci Wo jta Gminy za okres między sesjami,                                                                                  
6. Informacja o przygotowaniu szko ł do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020,  
7. Informacja o przebiegu wykonania budz etu Gminy Imielno za I po łrocze  2019 roku,                                                                                                                                                        
8. Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I po łrocze 2019  
     roku,                                                                                                                                                                                           
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za    
I po łrocze  2019 roku,   
10. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Os rodka Zdrowia  w Imielnie  za I po łrocze 
2019 roku,   
11. Informacja o pracy Zespołu do spraw wyboru ławników,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok nr VIII.58.2018, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata  

2019-2026 nr VIII.59.2019, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Imielno nr VIII.60.2019, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno nr VIII.61.2019, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków  

komunikacyjnych nr VIII.62.2019,                                                                                                                                                    

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników nr VIII.63.2019.                                                                                                                                                                                                         

18. Dyskusja,                                                                                                                                                                                

19. Sprawy różne,                                                                                                                                                                     

20. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 
       Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019r., poz.506) 
Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach 
organów gminy. 


