
 
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 

w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 11:00 
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. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa 

Nathana w Branicach.. 
12. Udzielenie informacji dotyczącej działalności spółki „Zdrowie Rodziny” Sp. Z o.o. 

w Branicach w zakresie usług medycznych świadczonych dla mieszkańców Gminy 
Branice. 

13. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie 
Branice. 

14. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Branice- Debata. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2018. 
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 212 w miejscowości 

Posucice) 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 23/26 w miejscowości 

Michałkowice). 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w sołectwie Branice. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu skargi na uchwałę Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia15 października 
2018r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Branice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Branice. 

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


