
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice,

w dniu 20 czerwiec 2016 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
11. Informacja dotycząca działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.
12. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
13. Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie Branice.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2015 r., ocena wykonania budżetu

za 2015 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2015r.  (omówi Wójt  Gminy Branice
Sebastian Baca oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c)  Odczytanie  Uchwały  Składu Orzekającego RIO w Opolu  w sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  Wójta  Gminy
Branice z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. (Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy Branice),
e)  Opinia Komisji Rewizyjnej  z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji  w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania        z wykonania
budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2015,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2015r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

15.  Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Branice za rok 2015.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok
2015.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
18. Podjęcie  uchwały  w sprawie   terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
19. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  i  zagospodarowania  tych
odpadów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Branice.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
23. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu  Głubczyckiego  zadań  z  zakresu  utrzymywania  zieleni

przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
24. Podjęcie Uchwały  w sprawie poparcia idei  zawartej  w  Apelu Rady Miejskiej  w Krapkowicach  dotyczącej

utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla
dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".

25. Podjęcie Uchwały  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie obszaru chronionego krajobrazu.
26.Wolne wnioski i informacje.
27. Zakończenie sesji.


