
Brańszczyk, dnia 24.03.2021 r.

Rada Gminy Brańszczyk
XXXIII sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 15:00 – w formie 
zdalnej.

BR.0002.3.2021

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, 31 marca 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 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

2) w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańszczyk w 2021 roku;

3) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu
zawarcia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brańszczyk na
rzecz dotychczasowych najemców;

4) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu
właściwości  Powiatu  -  bieżącego  utrzymania  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy
Brańszczyk  w 2021 roku;



5) w sprawie rozpatrzenia petycji  o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

6) w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
7) w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Brańszczyk;
8) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025;

9) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI.196.2021Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 

stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brańszczyk na lata 2021-2030;

10) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.

7. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańszczyk za 2020

rok.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

          /-/ Ewa Beata Wielgolaska


