
 Brańszczyk, dnia 8.03.2019 r. 

 

Rada Gminy Brańszczyk 

VII sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 15 marca 2019 r. 
 

 

 

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy 

Brańszczyk na dzień 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1400 w świetlicy OSP w Brańszczyku 

z następującym porządkiem dziennym obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

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

6.   Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Brańszczyk w sprawie projektów ustaw i 

autopoprawek w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

7.    Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Brańszczyk w sprawie obowiązującego w Polsce 

systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do 

obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk” 

2) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach 

ekologicznych w 2019 r. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu 

właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy 

Brańszczyk w 2019 roku; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację 

zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo 

na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy 

jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”; 

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028; 

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

    Przewodnicząca Rady Gminy 

      /-/ Ewa Beata Wielgolaska 


