
 
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 

w dniu   20 Czerwca  2022r.  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 protokołów z poprzednich  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. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Branice- Debata. 

11. Podjęcie Uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania. 

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2021r. 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu   

      wykonania budżetu za rok 2021r. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( działki nr  246/7 i    

       246/10 o łącznej powierzchni 2,4621 ha, położonej w obrębie Branice). 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 142  

       o powierzchni 1,0700 ha, położona w obrębie Niekazanice). 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 373/1 o pow. 168 m
2
,  

        położonej w miejscowości Wódka). 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 333/2 o pow. 0,5000 ha,  

       położona w miejscowości Wiechowice). 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 28 o pow. 0,2700 ha,  

       położonej w miejscowości Wódka). 

19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 16 o pow. 0,4500 ha,   

       położona w miejscowości Wysoka). 

20. Podjęcie Uchwały w sprawie  dzierżawy nieruchomości (działka nr 38/14 o pow. 1,0900 ha,     

       położona w miejscowości Wysoka). 

21. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 39 o pow. 0,1837  ha,  

       położonej w miejscowości Wysoka).  

22. Podjęcie Uchwały w sprawie   poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów. 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.  

24. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia  

      13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.  

25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania publicznego pn.:  

      „Tylko najlepsi zostają strażakami” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego   

       Województwa Opolskiego 2022 r. — IV edycja”. 

26. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego realizacji części zadania  

      publicznego pn.: „Dożynki Wojewódzkie 2022” 
27.Wolne wnioski i informacje. 

28. Zakończenie sesji. 

 


