Dmosin, dn.12.06.2012r.

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 XV Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w
dniu 27 czerwca 2012r. o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin.
Proponowany porządek Sesji:
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Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Dmosin.
Stwierdzenie prawomocności XV Sesji Rady Gminy Dmosin.
Przyjęcie proponowanego porządku XV Sesji Rady Gminy Dmosin.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Dmosin.
Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Dmosin.
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011.
Sprawozdanie finansowe .
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r. .
Informacja o stanie mienia komunalnego.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Dmosin za 2011r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium .
Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Dmosin za 2011r.
b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
c) zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2012-2027
e) określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie
drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dmosin.
f) wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierząt i ich części n terenie
gminy Dmosin.
g) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
Dyskusja.
Przerwa.
Podjęcie uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Dmosin za 2011r.
b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
c) zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2012-2027.
e) określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie
drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dmosin.
f) wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierząt i ich części n terenie
gminy Dmosin.
g) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
Interpelacje Radnych, , wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Dmosin.
Przewodniczaca Rady Gminy
Wanda Michalska
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