
         Dmosin, dn.22.11.2011r 

 

         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 30 listopada 2011r. o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności  X Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie proponowanego porządku X Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta miedzy Sesjami. 
6. Informacja  dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych 
7. Przedstawienie propozycji  podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2011r.,  
b) zmiany uchwały Nr IX/63/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

określenia  stawek podatku od nieruchomości, 
c) zmiany uchwały Nr IX/64/2011Rady Gminy Dmosin z dnia28 października 2011r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych, 
d) zmiany uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

opłaty targowej, 
e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego, 
f) wodza twierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin na okres 

od dnia 1 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2012 r,  
g) regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin 
h) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

powstałej na skutek podziału, 
i) odpłatnego nabycia nieruchomości  gruntowej pod drogę, 
j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – Koziołki wraz z 

budowa mostu, 
k) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – Koziołki wraz z 

budową mostu,  
l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Dmosin Drugi 

z przeznaczeniem na cele realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania publicznych urządzeń 
służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków,  

m) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

8. Dyskusja. 
9. Przerwa. 
10. Podjęcie uchwały w sprawach: 

a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2011r.,  
b) zmiany uchwały Nr IX/63/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

określenia  stawek podatku od nieruchomości, 
c) zmiany uchwały Nr IX/64/2011Rady Gminy Dmosin z dnia28 października 2011r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych, 



d) zmiany uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011r. w sprawie 
opłaty targowej, 

e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego, 

f) wodza twierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin na okres 
od dnia 1 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2012 r,  

g) regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin 
h) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

powstałej na skutek podziału, 
i) odpłatnego nabycia nieruchomości  gruntowej pod drogę, 
j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – Koziołki wraz z 

budowa mostu, 
k) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – Koziołki wraz z 

budową mostu,  
l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Dmosin 

Drugi z przeznaczeniem na cele realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania publicznych 
urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków,  

m) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

11. Interpelacje Radnych , wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Dmosin 

 Wanda Michalska 

 

 

    

 


