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Or**arcte obrad,

Ustłlenie prawomocności sesji,

3.
4.
5.

Przedstatł,ienie i przyjęcie porzqdku obrud,
Informacje przedstawicieli współpracujqcyclt z gminq,

Informacja Wójta Gminy zpr&c w okresie między sesjami,

6.
7.

Informacja Przewodniczqcego Rady Gniny zprac ul okresie między sesjami,
Projekt uchwa$ł w sprawie wyrażenia zgody na zuwarcie kolejnej umowy dzierżałły
nieruchomości położonej w obrębie Grzechotki w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy
niż 3 lato,

8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zawarcie kolejnej umowy dziełżawy
zawatej na okres 3 lat nieruchomości położonejw obrębie Szyleny,

9.

Projekt uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umou)y dzierżawy

awartej na okres 3 lat nierucltomościpołożonejw obrębie Pęciszewo,
10. Przerwa 10 minuL
11. Projekt uclwały w sprawie wyrażenia zgody nu zbycie w trybie berprzetargowym

nieruchomości położonej w obrębie Żelaaru Góra,
12. Projekt uchwały w spławie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nierucltomości

położonejw obrębie Krzewno,
13.

Projekt uclmały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umow! dzierżawy
zuwartej na okres 3 lat nieruclnmości położonejw obrębie Podgórze,

14, Projekt uclwały w sprawie wyrażenia zgody na Zawarcie kolejnej umow! dzierżał1l
z.awurtei nu okres 3 lat nieruchomości położonejw obrębie Bobrowiec,
!--

15.
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Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobu Agencji Nierucltomości

Rolnych nieruchomości położonejw obrębie Krzewno,
16. Projekt uchwaĘ w sprawie sprzedaży udziałuw nierucltomości zabudowanej położonej
w obrębie Szyleny'

17. Przerwu 15
18,

minul

hojekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupa

żyta do celów wymiaru potlatku rolnego,

t9. Projekt uchwaĘ w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości,
20. Projekt uchwała w sprawie okreśIenia stawek podatku od środków transportoWch,

21. Płojekt uchwały w spruwie monitorołuania i zaguarantowania gminie Braniewo
bezpieczeńshua w wyniku prowadzenia działulnościpolegajqcej nu posxukiwaniu,

ro?poulawuniu i wydobywaniu gazu łupkowego,
22. Projekt uchwaĘ w sprawie ucltltlulenia Gminnego Progranu ProJilukĘki i Rozwiq4,wnnta
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziaknia Narkomani w 2012 roku,

23. Przełwc 10 łninut,
24. Projekt uchwały w sprrułie określełttasposobu kollsultacji z organizacjami pozurzqdowymi
i

i

podmiotami wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustuwy o dziułalnościpożytku pttbltcarcgo
o wolonturiacie, projektów aktów pruwa miejscowego w dziedzinach doĘczqcych

działalno śc i stat utow ej

ty c lt

o

r ganizacj i,

25. Projekt ucltwuĘ zmieniajqcej uchwałę w sprawie powołania czJonków komisji Rady Gminy
Braniewo,
26. Projekt uchwały w spruwie zmian budżetu gminy na 2011 rok,
27. Zapytania iwolne wnioski,
28. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

29. Zakończenie obrad.
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RADA GMINY BRANIEWO
ul.

Moniuszki 5

14-5OO

BRANIEWO

tel. /55/ 6440300

/fax /55/ 6440301

Braniewo 02.12.201Ir.

Pan/Pąni...

Zapraszam Pana/Paniq na

ilI

S^ję Rady G*iry Brąniqło, lłórq zgodnie

z (Istauq o Samorzqdzie Gminnym z dnia 8 mąrca ]990r. ąrt. 20 plct. 3 zwołuję w
dniu 9 grudnia 2011r. o godz 10:00w sąli konferenĘnej Urzędu G*iry.
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