
Brańszczyk, dnia 23.06.2021 r. 

 

Rada Gminy Brańszczyk 

XXXVI sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 30 czerwca 2021 r. 
 

BR.0002.6.2021 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady 

Gminy Brańszczyk na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 1100 w sali OSP  

w Brańszczyku z następującym porządkiem obrad: 

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. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brańszczyk w 2020 roku. 

1) debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brańszczyk w 2020 roku, 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk wotum 

zaufania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego   

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brańszczyk za 2020 rok; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk absolutorium                     

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brańszczyk na rok 

szkolny 2021/2022 

3) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na  potrzeby ochrony przyrody na 

użytkach ekologicznych w 2021 r. 

4) w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych położonych na terenie 

Nadleśnictwa Wyszków Leśnictwo Tuchlin, gmina Brańszczyk; 

5) 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; 

6) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021,                           

Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.  

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

 
     Przewodnicząca Rady Gminy 

        /-/ Ewa Beata Wielgolaska 


