
 

Z A W I A D O M I E N I E 

o XIII sesji Rady Gminy Brańszczyk, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r. o godz. 9
30 w 

świetlicy OSP w Brańszczyku z następującym porządkiem dziennym obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokółu z XI sesji Rady Gminy 

5. Uroczyste wręczenie odznaczeń przez Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka 

Kozłowskiego samorządowcom Gminy Brańszczyk 

6. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. przez Wójta 

Gminy Mieczysława Pękula wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku 

10. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brańszczyk za 2014 rok, 

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok, 

3) w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020, 

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2015 rok 

5) w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy 

Brańszczyk 

7) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieoznaczony 

8) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Brańszczyk 

9) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk w miejscowości 

Białebłoto-Kobyla. 

11. Wolne wnioski 

12. Zamknięcie obrad 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Sławomir Gałązka 
              


