
Dmosin, dn.22.luty 2012r. 

 

         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 XII Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w 
dniu  5 marca 2012r o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności  XII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie proponowanego porządku XII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy Sesjami. 
6. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Dmosin za 2011r. 
7. Sprawozdanie z prac Komisji Koordynacyjnej za  2011r. 
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2011r.  
9. Sprawozdanie z prac  Komisji Rolnictwa Rzemiosła , Usług i Ochrony Środowiska za 2011r. 
10. Sprawozdanie Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty, Kultury , Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego za 2011r. 
11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie za 2011r. 
12. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a)  zmiany budżetu gminy na rok 2012 
b) w sprawie wyodrębnienia w 2013 r. w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki 
c) w sprawie określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt . 
d) zmieniająca uchwałę Nr XXV/212/08 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 listopada 2008r.           

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokalu mieszkalnego 
zmienioną uchwałą Nr XLIII/328/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 czerwca 2010r. 

e) zmieniająca uchwałę Nr XXV/214/08 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 listopada 2008r.             
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 
najemców zmienioną uchwałą Nr XLIII/329/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 czerwca 
2010r. 

f) zmieniająca uchwałę  Nr X/77/2011 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału. 

g) zmieniająca uchwałę Nr X/79/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011r w 
sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – 
Koziołki wraz z budowa mostu 

h) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – 
Koziołki wraz z budową mostu 

i) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek- Koziołki 
wraz z budową mostu 

j) wyrażenia zgody  na sprzedaż części nieruchomości położonej w Nagawkach w drodze 
bezprzetargowej właścicielom nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich 
zagospodarowania 

k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we 
wsi Wola Cyrusowa Kolonia, Dmosin i Dmosin Drugi 



l) w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie  
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku  
rolnego oraz podatku leśnego. 

m) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej 
jednostki kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie 

13. Dyskusja. 
14. Przerwa. 
15. Podjęcie uchwały w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy na rok 2012 
b) w sprawie wyodrębnienia w 2013 r. w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki 
c) w sprawie określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  
d) zmieniająca uchwałę Nr XXV/212/08 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 listopada 2008r.           

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokalu mieszkalnego 
zmienioną uchwałą Nr XLIII/328/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 czerwca 2010r. 

e) zmieniająca uchwałę Nr XXV/214/08 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 listopada 2008r.             
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 
najemców zmienioną uchwałą Nr XLIII/329/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 czerwca 
2010r. 

f) zmieniająca uchwałę  Nr X/77/2011 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału. 

g) zmieniająca uchwałę Nr X/79/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011r w 
sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – 
Koziołki wraz z budowa mostu 

h) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek – 
Koziołki wraz z budową mostu 

i) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek- Koziołki 
wraz z budową mostu 

j) wyrażenia zgody  na sprzedaż części nieruchomości położonej w Nagawkach w drodze 
bezprzetargowej właścicielom nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich 
zagospodarowania 

k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we 
wsi Wola Cyrusowa Kolonia, Dmosin i Dmosin Drugi 

l) w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie  
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku  
rolnego oraz podatku leśnego. 

m) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej 
jednostki kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie 

16.Interpelacje Radnych , wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamkniecie XII Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

                Wanda Michalska 

             


