
 

Rada Gminy Brańszczyk 

Posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu  

13 września 2019 r., godz. 14:00 

 

BR.0012.20.2019 
 

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 r. (piątek) 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.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.  

4.  Dyskusja nad sprzedażą lub dzierżawą gruntów rolnych w miejscowości Udrzyn.  

5.  Omówienie spraw dotyczących dróg dojazdowych w miejscowości Trzcianka. 

6. Opinia projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brańszczyk na lata 2019 – 2028; 

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

3) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Brańszczyk Spółkom Wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania; 

4) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brańszczyk; 

5) w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska 

kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w 

art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela; 

6) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród za 

specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 



zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których 

organem prowadzącym jest gmina Brańszczyk; 

7) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników; 

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

odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brańszczyk. 

7. Podsumowanie komisji wyjazdowych, które odbyły się 27 sierpnia 2019 r. oraz 

5 września 2019 r.  

8. Sprawy różne.  

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

             

 /-/ Ewa Beata Wielgolaska 


