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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 

5. Omówienie realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – 

ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. 

6. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych przez 

Burmistrza Gminy Brwinów. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1. wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/4 i 507/1, położonych  

w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów (RM.0006.97.2013); 

7.2. wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/6 i 507/8, położonych w 

miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów (RM.0006.96.2013); 

7.3. wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania  (RM.0006.95.2013); 

7.4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego 

(RM.0006.89.2013); 

7.5. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości – 

działki nr ew. 2/1 położonej w Brwinowie, obr. 17. (RM.0006.90.2013); 

7.6. wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Brwinów darowizny nieruchomości od 

Skarbu Państwa (RM.0006.91.2013); 

7.7. zmiany uchwały nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej  

w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu  

w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów 

(RM.0006.99.2013); 

7.8. zmiany uchwały nr XXXII.331.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej  

w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu 

pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od 

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy gminy Brwinów i gminy Błonie,  

w gminie Brwinów (RM.0006.98.2013); 



7.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 407 – III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 

sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP I. (RM.0006.94.2013); 

7.10. 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.0006.92.2013); 

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

z dnia 17 grudnia 2012 r. (RM.0006.93.2013); 

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 

 
              
 


