
Brańszczyk 03.09.2021 r. 

 

 

Rada Gminy Brańszczyk  

Posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 10 września 2021 r., godz. 13:00 w 

formie zdalnej. 

 

 

BR.0012.19.2021 

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 1300 w formie zdalnej odbędzie się 

posiedzenie połączonych 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. Wnioski: 

1) wyrażenie opinii przez Radę Gminy w sprawie przejęcia przez Gminę Brańszczyk drogi wewnętrznej za 

kwotę 50, 00 zł. w miejscowości Udrzyn;  

2) zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie zakupu nieruchomości nr ewidencyjny 315/12 o pow. 

700 m² w miejscowości Brańszczyk; 

3) zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie odkupienia gruntu przez Gminę Brańszczyk zajętego 

pod drogę prywatną, działka nr ewidencyjny 315/72 o pow. 1002 m² w miejscowości Brańszczyk; 

4) w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy ws. nadania nazwy ulicy ,,Kukułki’’ na działce o nr 1645/1 

w miejscowości Udrzyn; 

5) wyrażenie opinii przez Radę Gminy w sprawie zmiany stawki za zajęcie i umieszczenie sieci gazowej w 

pasie drogowym do poziomu 1 zł. 

6) w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy ws. umieszczenia słupów oświetlenia ulicznego lamp 

solarnych w miejscowości Udrzyn; 

7) o doprowadzenie wodociągu na ulicy Nakieł w Brańszczyku; 

8) w sprawie wyrażenia opinii przez radę Gminy ws. zmiany przeznaczenia działki w miejscowości 

Białebłoto. 

 

5. Zaopiniowanie uchwał: 

1) w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańszczyk na lata 

2021-2025; 

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Brańszczyk  na lata 2021 – 2024; 

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brańszczyk  na lata 

2021- 2023; 

4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn; 

5) w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI.227.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia                                      

30 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia wykonania prac na  potrzeby ochrony przyrody na 



użytkach ekologicznych w 2021 r. 

6) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

7) 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; 

8) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.  

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

         /-/ Ewa Beata Wielgoleska 


