
  
 
 

 
 

VIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
Zapraszam na VIII sesj ę Rady Miejskiej w Brwinowie, która odb ędzie si ę  
w dniu 20 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) o godz.  17.30 w sali na 
Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwino wie. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z V, VI oraz VII sesji.  
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1 wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Otrębusach (RM.0006.62.2015); 
 

6.2 nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin 
(RM.0006.61.2015); 

 

6.3 uchylenia uchwały Nr LVII/570/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. (RM.0006.56.2015) –  
 

6.4 przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za 2014 r.  (RM.0006.66.2015); 

 

6.5 zmiany uchwały nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Brwinów (RM.0006.60.2015); 

 

6.6 uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika 
przyrody (RM.0006.63.2015); 

 

6.7 zmiany uchwały nr IV.38,2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy ronda na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej z drogą powiatową ul. 
Piłsudskiego oraz drogą gminną ul. Armii Krajowej w Brwinowie – projekt  
(RM.0006.59.2015); 

 

6.8 zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia  
2014 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2015-
2023 (RM.0006.65.2015); 

 

6.9 zmian w uchwale budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia   
27 grudnia 2014 r. (RM.0006.64.2015); 

 

6.10 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących  radnym Rady 
Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.67 .2015). 

 

7. Zapytania i interpelacje. 
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie sesji. 
              P r z e w o d n i c z ą c y 

         Rady Miejskiej w Brwinowie 
                  / - / Sławomir Rakowiecki 

 


