
Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 24 marca 2014 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. Interpelacje radnych. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie gminy Branice. 
11. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Branice. 
12. Udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego. 
13. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa 

z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Branice projektu pn. 
„Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu 
stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „Opolska Karta 
Rodziny i Seniora”.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2013 na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości (lokal 
użytkowy o pow. 45,20 m2 położony na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice). 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (działki nr 246/10 i 246/9 położone 
w miejscowości Branice) 

27. Zakończenie sesji. 
 
 
 
 
 


