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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 XIII sesję Rady Gminy Dmosin, która 

odbędzie się w dniu 19 listopada 2015r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

Proponowany porządek Sesji: 

1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Dmosin. 

2. Stwierdzenie prawomocności XIII sesji Rady Gminy Dmosin. 

3. Przyjęcie  proponowanego porządku XIII sesji Rady Gminy Dmosin. 

4. Przyjęcie protokołów z XI i XII  sesji Rady Gminy Dmosin. 

5. Informacja w sprawie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

7. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016r.,  

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

c) zwolnień od podatku od nieruchomości, 

d) określenia stawek podatku od środków transportowych, 

e) opłaty targowej,  

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego, 

g) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Dmosin na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

h) ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu  zlewnego oczyszczalni ścieków  w 

Dmosinie Drugim,  

i) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.” 

8. Dyskusja.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 r.,  

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

c) zwolnień od podatku od nieruchomości, 

d) określenia stawek podatku od środków transportowych, 

e) opłaty targowej,  

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego,  

g) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Dmosin na okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. , 

h) ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu  zlewnego oczyszczalni ścieków  w 

Dmosinie Drugim,  

i) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.” 

10. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Dmosin. 

         Przewodnicząca Rady Gminy 

         mgr Barbara Kosma 

 

 


