
RADA GMINY BRA]VIEWO
ul. Moniuszki 5

, 14-5OO BRANIEWO
tel. /55/ 6440300 /fr* /55/ 6440301

Braniewo, dnią] 5. 03. 20 ] 3 r.
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Zapraszam Pąną ną XXVII S^ję Rady Gmiry Brąniewo, lłorą zgodnie

ąrt. 20 ust. ] Ustawy o samorządzie gminryrn z dnia B mąrcą ]990 r' złołuję

dnią 22 marca 2013 r. o godz 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
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I. Porząlek obrad



A,ADA GMIFIY
BRANIEWCI

oRooo2.3.2073.AK

PORZLDEK OBRAD

N(VII,SESJI RADY GMINY BRANIEWO

dnia 22 marca 2013 r

7, otułarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji,

2" Pzedstawienie i przyjęcie ponądku obrad.

3. rnformacje pnedsbwicieli współpracująqch z gminą.

4. rnformacja Przewodnieącqo Rady Gminy z prac w okesie między sesjami,

5, rnformaĘa Wójta Gminy z prac w okłesie między sesjami,

6, Prcjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzieźavvy

zawartej na okrcs dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w obtębie

Wola Lipowska.

7. Płojekt uchwaĘ w sprawie niedpłatnego nabycia z zasobu Agencji Nieruchomości

Rolnych nieruchomości położonej wobtębie WoIa Lipowska.

8, Prcjekt uchwały w sprawie vvyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierźawy W trybie

bepnetargowym na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomoki gruntowej położonej

w obąbie RogiU.

9, Hojekt uchwały w sprawie vvyraźenia zgody na vvyodłębnienie funduszu sołeckiego

w 2074 toku,

70, Prcjekt uchwaĘ w sprawie opłat za zajęcie pag drcgowego.

TT,Ptzerwa 75 minut,

12, Prcjekt uchwaĘ w sprawie przysĘpienia do spółki Zakład llĘIizacji odpadów

Spółka z ogranieoną odpwidzialnokią z siedzibą w Elblągu.

13. Projekt uchwaĘ w sprawie zmiany uchwaĘ Nr 99/W2012 Rady Gminy Braniewo

z dnia 2l grudnia 2012 roku wsprawie Wieloletniej Płognozy Finansowej Gminy

Braniewo na lata 2073- 2025,

74, Prcjekt uchwaĘ w sprawie zmian budzetu gminy na 2073 rok.

l5,hpytania i wolne wnioski.

16, Przyjęcie płotokołu z popnedniej sesji.

77, Zakończenie obrad,
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