
Brańszczyk, dnia 29.04.2021 r. 

 

Rada Gminy Brańszczyk 
XXXIV sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 6 maja 2021 r. o godzinie 15:00 – w formie zdalnej. 
 

BR.0002.4.2021 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz 

art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842) 

zwołuję Sesję Rady Gminy Brańszczyk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 6 maja 2021 r. o godzinie 

15:00. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Brańszczyk; 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Brańszczyk, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej; 

4) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku; 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk; 

6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wyszkowskiemu w zakresie dokumentacji 

projektowo - budowlanej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4403W w m Brańszczyk – Niemiry oraz 

rozbudowy drogi powiatowej nr 4403W w m. Turzyn etap II 

7) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.                         

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030; 

8) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

          /-/ Ewa Beata Wielgolaska 


