
Dmosin, dn. 19.12. 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 XIX Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się 
w dniu 28 grudnia 2012r. o godz . 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności  XIX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie proponowanego porządku XIX Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r., 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2012-2027., 
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027, 
d) uchwalenia budżetu Gminy Dmosin na 2013r. , 
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dmosin,  
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
g) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi., 
h) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty.’ 
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
j) przyjęcia planów pracy : Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy. 

6) Dyskusja. 
7 ) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2012r., 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2012-2027, 
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027, 
d) uchwalenia budżetu Gminy Dmosin na 2013r. , 
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dmosin,  
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
g) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi., 
h) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty.’ 
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
i)     przyjęcia planów pracy : Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy. 

8 .Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Dmosin. 

         Przewodnicząca Rady Gminy 

               Wanda Michalska 
 


