
 

            Dmosin, dnia 8.11.2017 r. 

 

 

 

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 XXXI  Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się       

w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. 

 

Proponowany porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Dmosin. 

2. Stwierdzenie prawomocności XXXI  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

3. Przyjęcie  proponowanego porządku XXXI  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Dmosin. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

6. Analiza oświadczeń majątkowych. 

7. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

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

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 r., 

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

terenie gminy Dmosin na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., 

e)  zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze  w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela, 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Im. Jana Brzechwy                 

w Dmosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Im. Jana Brzechwy w Dmosinie , 

h)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołacinie                 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołacinie, 

i)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Filialnej w Woli Cyrusowej Szkoły Podstawowej w 

Kołacinie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III, podporządkowanej organizacyjnie 

sześcioletniej Szkole Podstawowej w Kołacinie w Szkołę Filialną w Woli Cyrusowej Szkoły Podstawowej 

w Kołacinie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III podporządkowaną organizacyjnie 

ośmioletniej Szkole Podstawowej       w Kołacinie, 

j)  przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin na 

lata 2017-2022” , 

k)  nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości, 

l) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości . 

m) „Regulaminu utrzymania  czystości  i porządki na terenie Gminy Dmosin.”, 

n) sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Dmosin" przyjętego Uchwałą Nr XVIII/145/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r., 

o) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty 



 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego                        

w 2018r., 

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

terenie gminy Dmosin na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.   

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

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., 

e) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze  w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela , 

g)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Im. Jana Brzechwy w 

Dmosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Im. Jana Brzechwy   w Dmosinie , 

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołacinie                 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołacinie, 

i)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Filialnej w Woli Cyrusowej Szkoły Podstawowej w 

Kołacinie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III, podporządkowanej organizacyjnie 

sześcioletniej Szkole Podstawowej w Kołacinie w Szkołę Filialną w Woli Cyrusowej Szkoły Podstawowej 

w Kołacinie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III podporządkowaną organizacyjnie 

ośmioletniej Szkole Podstawowej      w Kołacinie, 

j)  przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin na 

lata 2017-2022” , 

k)  nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości, 

l) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości , 

m) „Regulaminu utrzymania  czystości  i porządki na terenie Gminy Dmosin” , 

n) sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Dmosin" przyjętego Uchwałą Nr XVIII/145/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r., 

o) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty. 

10. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie XXXI  Sesji Rady Gminy Dmosin.  

 

        Przewodniczaca Rady Gminy 

 

        mgr Barbara Kosma 


