
         Dmosin, dn.20 .10  2011r. 

 

         Pan /i 

         ………………………………. 

         ……………………………… 

 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz .U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w 
dniu 28 października 2011r. o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności  IX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie proponowanego porządku IX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Informacja o możliwości odbioru folii rolniczych przez firmę CASPER 
6. Sprawozdanie z działalności Wójta miedzy Sesjami. 
7. Informacja  dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych 
8. Przedstawienie propozycji  podjęcia uchwał w sprawach: 

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach, 
b) reprezentowania Gminy Dmosin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „ Bzura”, 
c) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2011r.,  
d) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2011-2020, 
e) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dmosin w 2011r. oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,  
f) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r.,  
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
h) określenia stawek podatku od środków transportowych,  
i) opłaty targowej,  
j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za świadczenia 

udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin. 
9. Dyskusja. 
10. Przerwa. 

Podjęcie uchwały w sprawach: 
a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach, 
b) reprezentowania Gminy Dmosin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „ Bzura”, 
c) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2011r. , 
d) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2011-2020, 
e) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dmosin w 2011r. oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
f) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r., 
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
h) określenia stawek podatku od środków transportowych,  
i) opłaty targowej, 
j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za świadczenia 

udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin. 
11. Interpelacje Radnych , wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Dmosin. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
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