
Porządek obrad sesji Rady Gminy Branice, 
w dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach 
ul. Słowackiego 3 

 
 
 
 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 
nagród nauczycielom. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Wszystko zaczyna się 
w przedszkolu!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej, Oś priorytetowa 09 – 
Wysoka jakość edukacji 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 

grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice 
na lata 2020-2023. 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice. 

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

10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice. 

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

12. Podjęcie Uchwały uchylającej Uchwałę nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 
maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 
komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach. 

16. Zakończenie sesji. 

 


