
          Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 18 lutego 2013 r. 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie na 2012r. 
12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 rok. 
13. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice. 
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 

kwietnia 2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 

ścieków w 2013 
roku. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości w Branicach 
(garaże).  

22. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się  
o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Branice Porozumienia 
Międzygminnego 
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach 
konkursu       Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

25. Podjęcie stanowiska dla Gminy Branice w sprawie stacjonowania karetki.  
26. Zakończenie sesji. 


