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       Mieszkańcy Gminy 
       Dmosin 
    

   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  
V Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w dniu  24 lutego 2015r.o godz. 12-tej  w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1.Otwarcie V Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2.Stwierdzenie prawomocności  V Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3.Przyjęcie  proponowanego porządku V Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4.Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5.Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 
6.Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 
a) zmiany budżetu gminy Dmosin na 2015, 
b) wyodrębnienia w 2016r. w budżecie gminy Dmosin środków na fundusz sołecki, 
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie, 
d) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności, 
e)  zmieniająca uchwałę Nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin, 
f)   nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości, 
g)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
6. Dyskusja 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a)  zmiany budżetu gminy Dmosin na 2016r, 
b)  wyodrębnienia w 2016r. w budżecie gminy Dmosin środków na fundusz sołecki, 
c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie, 
d )  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności , 
e)  zmieniająca uchwałę Nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin, 
f)  nieodpłatnego nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 
g)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
8. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Dmosin. 
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