
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice,

w dniu 14 wrzesień 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 protokołów z poprzednich sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  orazo

korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Wręczenie nagród Wójta Gminy Branice dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie  z  realizacji  budżetu  Gminy  Branice  za  I  półrocze  (omówi  Wójt  Gminy

Branice/ skarbnik).
12. Udzielenie informacji dotyczącej  funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej Gminy i

Województwa.
13. Udzielenie  informacji  dotyczącej  placówek  oświatowo  –  wychowawczych  w  Gminie

Branice  
- Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Branicach,
- Szkoła Podstawowa we Włodzieninie,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Gimnazjum w Uciechowicach,
- Przedszkole Publiczne w Branicach,
- Przedszkole Publiczne we Włodzieninie,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr  252 o pow. 1,2700ha
położona              w miejscowości Dzierżkowice.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr 556/1 o pow. 0,5700ha
położona w miejscowości Bliszczyce

16. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr  179 o pow. 0,0800ha
położona           w miejscowości Posucice.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr 281/2 o pow 0,0600ha
położona          w miejscowości Branice.

18. Podjęcie  Uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Programu  Współpracy   Gminy
Branice                    z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

19.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie.
20.Podjęcie  Uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  działki  nr

132/2/, 132/40, 132/41 o pow. 0,3211ha położone w miejscowości Branice
21.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- działka nr 207/3

o pow. 0,9049ha położona w miejscowości Jędrychowice.
22.Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Powiatowi  Głubczyckiemu  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  o  nazwie  „Remont
odcinka drogi powiatowej nr 12010 na odcinku od km 17+500 do km 26+560 (skrz.DW419-
Wiechowice gr. Państwa)

23.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia Gminy Branice o charakterze
Partnera do uczestnictwa w projekcie: „ Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach.



24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie sesji.


