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         ………………………………. 

         ……………………………… 

  

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 XVII Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się 
w dniu  26 października   o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności  XVII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie proponowanego porządku XVII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 z Zespołu Szkół 

Samorządowych w Dmosinie. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 ze Szkoły Podstawowej w 

Kołacinie. 
8. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r. 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
c) zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
d) opłaty targowej. 
e) określenia stawek podatku od środków transportowych. 
f) ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz ustalenia inkasentów uprawnionych do 

poboru opłaty. 
g) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu. 
h) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu. 
i) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu. 
j) uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Dmosinie. 
k) podziału Gminy Dmosin  na okręgi wyborcze. 

  7.Dyskusja. 
8.Podjęcie uchwały w sprawach: 

a)   zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r. 
b)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
c)   zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
d)   opłaty targowej. 
e)   określenia stawek podatku od środków transportowych. 
f)   ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz ustalenia inkasentów uprawnionych do 
poboru opłaty. 
g)    przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu 
h)    przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu. 
i)     przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Bzura” z siedzibą w Łowiczu. 
j)   uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Dmosinie. 
k)     podziału Gminy Dmosin  na okręgi wyborcze. 

9.   Interpelacje  Radnych, , wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
 
         Przewodnicząca Rady Gminy 
               Wanda Michalska 
         



 


