
 

Rada Gminy Brańszczyk 

Posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu  

27 listopada 2019 r., godz. 14:00 

 

BR.0012.25.2019 
 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Brańszczyku, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Brańszczyk z 

następującym porządkiem dziennym: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2.  Przedstawienie porządku dziennego. 

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.  Informacja dotycząca funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Brańszczyk.  

5. Opinia projektów uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

2) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu 

konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i 

Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2020; 

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Dalekie-Tartak, stanowiącej własność Gminy 

Brańszczyk;  

5) w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy 

Brańszczyk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brańszczyk;  

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie udostępnienia gruntów 

pod budowę drogi w miejscowości Dudowizna; 

7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2020 rok; 

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 



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

Gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028; 

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok; 

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: 

„Wyszków - Brańszczyk - Białebłoto-Kobyla - Wyszków”. 

6. Sprawy różne.  

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

             

 /-/ Ewa Beata Wielgolaska 


