
  
 
 

 
 

IV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
Zapraszam na IV sesj ę Rady Miejskiej w Brwinowie, która odb ędzie si ę  
w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz. 17. 00 w sali na Stadionie 
Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z II oraz III sesji. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1 wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Brwinowie, obr. 10 
(RM.0006.10.2015); 
 

5.2 wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Starosty Powiatu Pruszkowskiego 
darowizny nieruchomości położonej w Brwinowie (RM.0006.11.2015); 

5.3 ustanowienia służebności na nieruchomości w miejscowości Moszna Wieś, gm. 
Brwinów (RM.0006.23.2015); 

 

5.4 zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów 
katechetycznych pomiędzy gminą Brwinów a innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego (RM.0006.3.2015); 

 

5.5 określenia kryteriów, liczby i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Brwinów  (RM.0006.4.2015); 

 

5.6 kontynuacji programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej 
prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z gminy Brwinów w wieku 6-9 
lat”, realizowanego w latach 2014-2015, na podstawie uchwały  Rady Miejskiej  
w Brwinowie Nr XLIX.509.2014 (RM.0006.2.2015); 

 

5.7 przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2015 
(RM.0006.8.2015); 

 

5.8 uchylenia uchwały nr XXIX.287.2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału 
gminy Brwinów na sektory (RM.0006.21.2015); 

 

5.9 zmieniająca uchwałę nr LII.568.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania  
i wykonania ciągu pieszo – rowerowego ze zjazdem wzdłuż ul. Biskupickiej  
w Brwinowie (RM.0006.19.2015); 

 

5.10 zmieniająca uchwałę nr LII.567.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie  zaprojektowania  
i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką  
w Brwinowie (RM.0006.20.2015); 

5.11 zmieniająca uchwałę nr LVI.617.2014 z dnia 5 września w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania 
aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przebudowy 
drogi wojewódzkiej 720 – ulicy Pszczelińskiej na odcinku od ulicy Pedagogicznej  



w Brwinowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 w Otrębusach oraz 
zmiany uchwał  nr XLIX.513.2014 i nr XLIX.514.2014 (RM.0006.16.2015); 
 

5.12 zmieniająca uchwałę nr XLIX.514.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na 
budowie ciągu pieszo – rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 
(RM.0006.15.2015); 

 

5.13 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Biskupickiej z drogą 
powiatową ul. Piłsudskiego oraz drogą gminną ul. Armii Krajowej  w Brwinowie – 
projekt (RM.0006.12.2015); 

 

5.14 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. 
Piaseckiego w Otrębusach – koncepcja (RM.0006.14.2015); 

 

5.15 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską 
w Brwinowie – koncepcja (RM.0006.17.2015); 

 

5.16 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Biskupickiej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej  
w Brwinowie – projekt (RM.0006.18.2015); 

 

5.17 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej 
z drogami gminnymi ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach – koncepcja 
(RM.0006.13.2015); 

 

5.18 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.0006.5.2015); 

 

5.19 zmian w uchwale budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 
grudnia 2014 r. (RM.0006.6.2015); 

 

5.20 wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania  
(RM.0006.7.2015); 

 

5.21 przyjęcia planu pracy na I półrocze 2015 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Brwinowie (RM.0006.1.2015); 

 

6. Zapytania i interpelacje. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

            P r z e w o d n i c z ą c y 

         Rady Miejskiej w Brwinowie 
                  / - / Sławomir Rakowiecki 

 


