
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 
w dniu 24 Lutego 2020r. o godz. 13.00 

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach 
ul. Słowackiego 3 

 

 

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. Udzielenie informacji dotyczącej działalności PKS Głubczyce Sp. Z o.o 

9. Realizacja inwestycji Gminy Branice w 2019 roku. 

10. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie za 2019 r. 

11. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020rok. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 

dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Branice na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 246/4 w miejscowości 

Branice). 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 181 

w miejscowości Jędrychowice). 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu skargi na uchwałę Nr IX/79/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na 

cmentarzach komunalnych w gminie Branice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

19. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie 

z urządzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Branice 

20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

21. Podjęcie Uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenie inkasentów. 

22. Wybór członków kapituły Zasłużony dla Gminy Branice. 

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. Zakończenie sesji. 

 


