
Dmosin, dnia 7.03.2018r., 
 
 
 
 
 

A/a  
 
 
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 XXXIV Sesję Rady Gminy 
Dmosin, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Dmosin. 

 
Proponowany porządek Sesji: 

 

 

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin. 
2. Stwierdzenie prawomocności XXXIV  Sesji Rady Gminy Dmosin. 
3. Przyjęcie  proponowanego porządku XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin. 
4. Przyjecie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Dmosin. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie. 
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.  
8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017r. 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy i Budżetu 

za 2017r. 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r. 
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Zdrowia , Oświaty, Kultury, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego za 2017r. 
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Rzemiosła, Usług i Ochrony Środowiska za 

2017r. 
13. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmian budżetu i w budżecie Gminy Dmosin na 2018r.,  
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027, 
c) wyodrębnienia w 2018r. w budżecie Gminy Dmosin środków na fundusz sołecki , 
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie, 
e) określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”, 
f)  podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
g) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz określenie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas 
nieoznaczony . 

14. Dyskusja. 
15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian budżetu i w budżecie Gminy Dmosin na 2018r.,  
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027, 
c) wyodrębnienia w 2018r. w budżecie Gminy Dmosin środków na fundusz sołecki , 
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie, 
e) określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”, 
f) podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
g) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz określenie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 



h) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas 
nieoznaczony . 

16. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie XXXIV  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

         Przewodnicząca Rady Gminy 
          mgr Barbara Kosma 


