
                                                                                                                                           Imielno, dnia: 2020-07-01                       
Znak: RG.0002.XV.1.2020 

INFORMACJA 

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2020r., poz.713) zwołuję na dzień 7 lipca 2020 roku (wtorek) na godz. 900  XV Sesję Rady Gminy w 
Imielnie, która odbędzie się  w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. 

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                         

1. Otwarcie sesji, powitanie gos ci. 

2.  Stwierdzenie quorum,                                                                                                                                                                          

3. Przyjęcie protokołu Nr XIV.2020,                                                                                                                                               

4. Przyjęcie porządku obrad,                                                                                                                                                              

5. Sprawozdanie z działalnos ci Wo jta Gminy za okres między sesjami,           

6. Debata nad raportem o stanie gminy, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wo jta Gminy Imielno Nr XV.110.2020,                                                                                                                                                   

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budz etu Gminy 

Imielno za 2019 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,                                                                                                                                                                                                

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania 

budz etu gminy Imielno za 2019 rok,                                                                                                                                                                                                

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wo jtowi Gminy                   

w Imielnie,                                                                                                                                                                                                 

11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budz etu za 2019 rok,   

12. Podjęcie uchwały   w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  

sprawozdaniem z  wykonania  budz etu Gminy Imielno za 2019 rok Nr XV.111.2020,       

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok Nr XV.112.2020,      

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2020 rok Nr XV.113.2020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata  2020 

- 2026  Nr XV.114.2020,                                                                                                                                                                                                                   

16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego Nr XV.115.2020,                                                                                      

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności Nr XV.116.2020,                                                                                                                                                                                                          

18. Podjęcie uchwały w sprawie okres lenia wzoru deklaracji o wysokos ci opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunko w i trybu składania 

deklaracji za pomocą s rodko w komunikacji elektronicznej Nr XV.117.2020,                                                                

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwos ci i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia 

inkasento w Nr XV.118.2020,                                                                                                                                                                                                                

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz połączenia jej                                   

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Imielnie Nr XV.119.2020                                                                                                                                                   

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie                                

Nr XV.120.2020,                                                                                                                                                                                                                                                  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej  

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nr XV.121.2020,                                                                                                                                                     



23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy 

Imielno i przekazania do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nr XV.122.2020,                                                     

24. Dyskusja,                                                                                                                                                                                 

25. Sprawy ro z ne,                                                                                                                                                                         

26. 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 2020r., poz.713) 
Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach 
organów gminy. 


