
                                                                                                                                           Imielno, dnia: 2019-10-18                      
Znak: RG.0002.IX.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 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 października  2019 roku (czwartek) na godz. 900    

IX 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 VIII.2019,                                                                                                                                               
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                              
4. Sprawozdanie z działalnos ci Wo jta Gminy za okres między sesjami,                                                                                 
5. Informacja o przeprowadzonej analizie os wiadczen  majątkowych Radnych Rady Gminy w Imielnie 
złoz onych Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie za 2018 rok,                                                                               
6. 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 2018 rok,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok Nr IX.64.2019, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata  2019-

2026 Nr IX.65.2019, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego z 

przeznaczeniem na prowadzenia działalności gospodarczej Nr IX.66.2019,                                                                                   

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019 Nr IX.67.2019,                                                                                                                                                                        

11. Podjęcie uchwały zmieniającej 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 IX.68.2019,                                                    

12. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  

Zdrowia w Imielnie  Nr IX.69.2019.                                                                                                                                                                                                     

13. Dyskusja,                                                                                                                                                                                                   

14. Sprawy różne,                                                                                                                                                                                              

15. 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 z późn. 
zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach 
organów gminy. 


