
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 
w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach 
 

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 w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

Gminą Branice. 
11. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie za 2016 r. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 
13. Podjęcie Uchwały  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy 

Branice    z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia    z opłat i określenia trybu ich pobierania. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do Komisji 
Rewizyjnej. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice 

16. Podjęcie Uchwały  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                  
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego. 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy 
Branice na lata 2017 -2019. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk            
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice. 

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działka            
nr 190/8 o pow. 0,1406 ha położonej w Branicach. 

20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działka             
nr 595/4 o pow. 0,5912 ha położonej w Branicach. 

21. Podjęcie Uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działka             
nr 346/2 o pow. 0,4321 ha położonej w Bliszczycach. 

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

 
 


