
 
 
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXII  oraz XXXIII sesji.  

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1.  zasad nadawania nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów, pasów komunikacyjnych  

i innych obiektów publicznych położonych na terenie gminy Brwinów; 

6.2.  nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie miasta Brwinowa 

(RM.0006.17.2013); 

6.3.  nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie miasta Brwinowa 

(RM.0006.18.2013); 

6.4.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.19.2013); 

6.5.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.21.2013); 

6.6.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną 

(RM.0006.7.2013); 

6.7.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin (RM.0006.22.2013); 

6.8.  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (RM.0006.11.2013); 

6.9.  udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu  

w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew  

i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania 

odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg 

wojewódzkich na terenie gminy Brwinów (RM.0006.14.2013); 

6.10.  udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie 

interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, 

ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania  chodników, zbierania odpadów 

komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych 

na terenie gminy Brwinów (RM.0006.13.2013); 

6.11.  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów, a gminą 

Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów 

pasażerskich (RM.0006.12.2013); 



6.12.  zmian w uchwale nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 

grudnia  2012 r.  w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 

2012-2025 (RM.0006.15.2013); 

6.13.  zmian w uchwale budżetowej nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie  

z dnia 17.12. 2012 r. (RM.0006.16.2013); 

6.14.  przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej 

w Brwinowie (RM.0006.20.2013); 

6.15.  przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego Rady 1Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.23.2013); 

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 

 
 


