
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 
w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 10.00 

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. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Informacja na temat bezrobocia w gminie Branice. 
11. Informacja na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice. 
12. Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie 

Branice. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli. 

14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. 

15. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 
pogrzebu przez Gminę Branice 

16. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w 
miejscowości Branice. 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w 
miejscowości Boboluszki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w sołectwie Branice 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

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

 


