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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 XXVI Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się 12 grudnia 2013r.  o 
godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 
 
Proponowany porządek XXVI Sesji Rady Gminy: 
 

1) Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy. 
2) Stwierdzenie prawomocności XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3) Przyjęcie proponowanego porządku XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin.  
4)  Przyjecie protokółu z XXV Sesji Rady Gminy Dmosin.  
5) 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2014-2027, 
 d) uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2014r.,  
 e) zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dmosin, 

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 
leśnego, 
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty, 
h) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/183/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na 
których zamieszkują mieszkańcy, 
i) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilno – prawny Gminy Dmosin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 
j) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013., 
k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na 
rok 2014, 
l) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na rok 2014-2016, 
ł) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014-2020, 
n) przyjęcia planów pracy : Rady Gminy Dmosin i komisji Rady Gminy Dmosin  
na 2014 r. 

6 ) 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2014-2027, 
 d) uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2014r.,  
 e) zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dmosin, 

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 
leśnego, 
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty, 
h) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/183/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na 
których zamieszkują mieszkańcy, 
i) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilno – prawny Gminy Dmosin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 
j) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013., 
k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na 
rok 2014, 
l) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na rok 2014-2016, 
ł) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014-2020, 
n) przyjęcia planów pracy : Rady Gminy Dmosin i komisji Rady Gminy Dmosin  
na 2014 r. 

7 ) Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 
8 ) Zamkniecie XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
               Wanda Michalska 


