
Brańszczyk, dnia 05.03.2020 r. 

 

Rada Gminy Brańszczyk 

XVIII sesja Rady Gminy Brańszczyk  

w dniu 12 marca 2020 r. 
 

 

BR.0002.4.2020 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy 

Brańszczyk na dzień 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 1500 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańszczyk w 2020 

roku; 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek dodatków i nagród ze 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; 

3) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznawane w 2020 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Brańszczyk; 

4) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańszczyk; 

5) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości; 

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości 

stawki tej opłaty; 

7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Brańszczyk; 



8) 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; 

9) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego 

zadania z zakresu właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w 2020 roku; 

10) w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów             

oraz określenia wynagrodzenia za inkaso; 

11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028; 

12) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad. 

                

     Przewodnicząca Rady Gminy 

      /-/ Ewa Beata Wielgolaska 

 

 


