
        Dmosin dn. 17 marca 2017r.  

 

 

 

      

 

        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 XXV Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. 

o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

 

Proponowany porządek Sesji: 

 

 

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 

2. Stwierdzenie prawomocności XXVI  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

3. Przyjęcie  proponowanego porządku XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 

4. Przyjęcie protokółu z XXV Sesji Rady Gminy Dmosin. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami . 

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2016 r.  

7. Informacja z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Dmosin za 2016 r.  

8. Informacja o bezpieczeństwie Gminy Dmosin na tle Powiatu Brzezińskiego. 

9. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu i  w budżecie Gminy Dmosin na 2017 r., 

b) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, 

c) rozpatrzenia skargi na bezczynność organu , 

d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym , 

e) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 

f) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dmosin oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  

g) w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie 

Dmosin, 

       10. Dyskusja. 

       11 . Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu i  w budżecie Gminy Dmosin na 2017 r., 

b) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, 

c) rozpatrzenia skargi na  bezczynność organu, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym , 

e) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 

f) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dmosin oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  

g) w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie 

Dmosin, 

12.  Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 

13.  Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

         

        mgr Barbara Kosma 

 

 


