
ZAWIADOMIENIE 
 

o XLVIII sesji Rady Gminy Brańszczyk, która odbędzie się 2 marca 2018 r. (piątek) 

o godz. 14
00 

w świetlicy OSP w Brańszczyku z następującym porządkiem dziennym obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy 

5. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja na temat składania wniosków obszarowych w 2018 roku.  

8. Podjęcie uchwał:  

 

1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy; 

2. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania  

z zakresu właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Brańszczyk w 2018 roku; 

3. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028; 

4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok; 

5. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

6. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

7. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk 

8. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”. 

9. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk, trybu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o udział w obradach Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/Sławomir Gałązka 


