
                                                                                                                                           Imielno, dnia: 2019-11-21                 
Znak: RG.0002.X.1.2019 

INFORMACJA 

 

  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 29 listopada  2019 roku (piątek) na godz. 900   X 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 IX.2019,                                                                                                                                               
3. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                              
4. Sprawozdanie z działalnos ci Wo jta Gminy za okres między sesjami,                                                                                  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok Nr X.70.2018, 

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

2026 Nr X.71.2019, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego na obszarze Gminy Imielno  Nr X.72.2019,                                                                                                                                      

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr X.73.2019,                    

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                      

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Nr X.74.2019                                                                                                               

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Nr X.75.2019,                                                                

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Nr X.76.2019,                                                                                       

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno                               

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok Nr X.77.2019,                                                                                                                                             

13. Dyskusja,                                                                                                                                                                                                    

14. Sprawy różne,                                                                                                                                                                                          

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Jan Grzelec 

 

 

 

 
       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. 


