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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXIX oraz XLII sesji. 

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 

6. Sprawy Mieszkańców. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1.  wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/5 położonej w miejscowości 

Owczarnia, gm. Brwinów (RM.0006.77.2013); 

7.2.  wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/6 położonej w miejscowości 

Owczarnia, gm. Brwinów (RM.0006.78.2013); 

7.3.  zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji 

Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie 

(RM.0006.82.2013); 

7.4.  zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji 

Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie 

(RM.0006.83.2013); 

7.5.  nabycia przez gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Budowlanego 

„DOMEX – BIS” Sp. z o.o., prawa użytkowania wieczystego działki położnej  

w miejscowości  Kanie (RM.0006.84.2013); 

7.6.  nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Żółwin (RM.0006.85.2013); 

7.7.  nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Terenia (RM.0006.76.2013); 

7.8.  ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Burmistrza Gminy 

Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe 

(RM.006.86.2013); 

7.9.  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 

Wojewody Mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy 

(RM.0006.75.2013); 

7.10.  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 

2013 r. dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Brwinów (RM.0006.74.2013); 



7.11.  zatwierdzenia realizacji w latach 2013-2014 projektu pt. „Umiem coraz więcej” 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 

9.1.2 (RM.0006.81.2013); 

7.12.  zmiany uchwały nr XXXII.338.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku Rady Miejskiej 

w Brwinowie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok 

(RM.0006.87.2013); 

7.13.  zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 

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

2012-2023 (RM.0006.79.2013); 

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

z dnia 17 grudnia 2012 r. (RM.0006.80.2013); 

8.    Zapytania i interpelacje. 

9.    Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

  10.  Zamknięcie sesji. 

 

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

         Rady Miejskiej w Brwinowie 
                  / - / Sławomir Rakowiecki 

 
 


