
Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 25 czerwiec 2012 r. 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Udzielenie informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
12. Udzielenie informacja nt. działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Płaskowyż Dobrej 

Ziemi’’. 
13. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice. 
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2011 r., ocena 

wykonania budżetu za 2011 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2011 r. (omówi Wójt 

Gminy Branice Pani Maria Krompiec oraz Skarbnik Gminy Branice), 
b) Przedstawienie sprawozdania finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice) 
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu 

Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. (Skarbnik Gminy Branice), 
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy 

Branice), 
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ( przedstawi Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej), 

f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania  
g) z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2011, 
h) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2011 r. 
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), 

i) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2011. 
k) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 

30.03.2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu części działki na drogę dojazdową do pól przy oczyszczalni 
ścieków. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego na działalność Wójta Gminy 
Branice. 

20. Przyznanie medalu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. 
21. Zakończenie sesji. 
 


