
Dmosin, dn.30 października 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 XXV Sesję Rady Gminy Dmosin, która
odbędzie się 27 listopada 2013r. o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin.

Proponowany porządek XXV Sesji Rady Gminy:

1) Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
2) Stwierdzenie prawomocności XXV Sesji Rady Gminy Dmosin.
3) Przyjęcie proponowanego porządku XXV Sesji Rady Gminy Dmosin.
4) Przyjecie protokółu z XXIV Sesji Rady Gminy Dmosin.
5) Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Dmosin.
6) Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych  na terenie gminy Dmosin.
7) Informacja z wykonania budżetu Gminy Dmosin za I półrocze 2013r.
8) Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy sesjami.
9) Analiza oświadczeń majątkowych.
10) Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dmosin na 2013r..
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027.
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014r.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
e) opłaty targowej.
f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku

rolnego oraz podatku leśnego.
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dmosin.
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej dla lokali mieszkalnych

położonych w Nagawkach 16 zbywanych przez Gminę na rzecz najemców.
i) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
11) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dmosin na 2013r..
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2013-2027.
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014r.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
e) opłaty targowej.
f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku

rolnego oraz podatku leśnego.
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dmosin.
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej dla lokali mieszkalnych

położonych w Nagawkach 16 zbywanych przez Gminę na rzecz najemców.
i) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
12) Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
13) Zamkniecie XXV Sesji Rady Gminy Dmosin.


