
Dmosin, dnia 17.04. 2018r.  

 

 

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 XXXV Sesję Rady Gminy 

Dmosin, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2018r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Dmosin. 

 

Proponowany porządek Sesji: 

 

 
1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Dmosin. 

2. Stwierdzenie prawomocności XXXV  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

3. Przyjęcie  proponowanego porządku XXXV Sesji Rady Gminy Dmosin. 

4. Przyjecie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin. 

5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2017r.  

6. 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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie operacji pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i 

rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin realizowanego z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

d) podziału Gminy Dmosin na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Dmosin Drugi, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Dmosin Wieś, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kołacin, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Koziołki, 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Osiny, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości w miejscowości 

Dmosin , 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie 

Kołacinek stanowiącej własność Gminy Dmosin, 
l) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy 

wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę  Dmosin 

oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej. 

7. Dyskusja. 

8. 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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie operacji pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i 

rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin realizowanego z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

d) podziału Gminy Dmosin na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Dmosin Drugi, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Dmosin Wieś, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kołacin, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Koziołki, 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Osiny, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości w miejscowości 

Dmosin , 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie 

Kołacinek stanowiącej własność Gminy Dmosin, 
l) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy 

wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę  

Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie XXXV  Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 

 

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

        Jerzy Lenkiewicz 


