ZAWIADOMIENIE
o XVII sesji Rady Gminy Brańszczyk, która odbędzie się 5 listopada 2015 r. o godz.
14.00 w świetlicy OSP w Brańszczyku z następującym porządkiem dziennym obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad
Stwierdzenie kworum
Przedstawienie porządku obrad
Przyjęcie protokółu z XVI sesji Rady Gminy
Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami
Interpelacje i zapytania
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2015-2020
2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2015 rok
3. uchwała zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wyszkowskiemu na realizację projektu KIK 76. „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 4403W w
miejscowości Białebłoto-Kobyla”
4. uchwała zmieniająca w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
5. uchwała zmieniająca w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
7. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 r.
8. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Brańszczyk
10. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny
11. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
w drodze inkasa
12. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z
zakresu właściwości Powiatu - zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Brańszczyk w 2016 roku
13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Brańszczyk
14. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2016 roku
16. uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Brańszczyk jako narzędzia ochrony środowiska naturalnego”
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Gałązka

