
Dmosin, dn.14.06.2013r.   
 
 
         
 

Pan/i 
        …………………………………… 
        …………………………………… 
 

           
    

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny  ( Dz .U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się 
26 czerwca 2013r.  o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin 
 
Proponowany porządek XXIII Sesji Rady Gminy: 
 

1) Otwarcie XXIII  Sesji Rady Gminy. 
2) Stwierdzenie prawomocności XXIII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3)  Przyjęcie proponowanego porządku XXIII Sesji Rady Gminy Dmosin.  
4)  Przyjecie protokółu z XXI i XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dmosin.  
5)  Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012r. 
6) Sprawozdanie finansowe. 
7)  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. 
8)  Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012r. 
9)  Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Dmosin za 2012r.. 
10) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dmosin za 2012r. 
11) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium. 
12) Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012r. 

b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Dmosin za 2012r..  
c) zmiany budżetu Gminy Dmosin na 2013r..  
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027. 
e) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dmosin za rok 2012. 
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej dla lokali mieszkalnych 

położonych w Nagawkach 16 zbywanych przez Gminę na rzecz najemców. 
g) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Dmosin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami . 
13) Dyskusja. 
14) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012r. 

b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Dmosin za 2012r.  
c) zmiany budżetu Gminy Dmosin na 2013r.  
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027. 
e) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dmosin za rok 2012. 
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej dla lokali mieszkalnych 

położonych w Nagawkach 16 zbywanych przez Gminę na rzecz najemców. 
g) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Dmosin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami . 
15 ) Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 
16) Zamkniecie XXIII Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 
        Przewodnicząca rady Gminy 
         Wanda Michalska 


