
XLIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
Zapraszam na XLIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się dnia 31 
stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie 
przy ul. Turystycznej 4. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XLV oraz XLVIII sesji. 
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie za 2013 

rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (RM.0006.1.2014); 
7.2. nadania nazwy drodze wewnętrznej (RM.0006.3.2014); 
7.3. zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa- Agencji 

Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Parzniew 
(RM.0006.6.2014); 

7.4. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/628/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania działce o numerze ewidencyjnym 28/4 będącej placem położonym w 
Brwinowie przy ul. Rynek imienia Jana Pawła II (RM.0006.2.2014); 

7.5. przyjęcia stanowiska zaprezentowanego w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez Prezesów 
Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego (RM.0006.10.2014); 

7.6. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2014 r. (RM.0006.11.2014); 

7.7. zmieniająca uchwałę nr LXIX/645/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
(RM.0006.12.2014); 

7.8. podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów korzystających  
z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
(RM.0006.15.2014); 

7.9. ustanowienia w gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
(RM.0006.17.2014); 

7.10. przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej 
prowadzony w latach 2014-2015 obejmujący dzieci z gminy Brwinów w wieku 6-9 
lat” realizowanego w latach 2014-2015 (RM.0006.14.2014); 

7.11. powołania Rady Seniorów Gminy Brwinów (RM.0006.13.2014); 
7.12. udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej w 2014 roku na 

realizowanie wspólnego zadania w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno 
żyjącymi (RM.0006.16.2014); 

7.13. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów, a gminą 
Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów 
pasażerskich (RM.0006.4.2014); 



7.14. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej obejmującego utrzymanie 
grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie gminy Brwinów 
(RM.006.5.2014); 

7.15. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie 
ciągu pieszo - rowerowego i chodnika: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w 
Czubinie oraz w pasie drogi powiatowej nr 1509W (RM.0006.8.2014); 

7.16. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na 
budowie ciągu pieszo - rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 
(RM.0006.7.2014); 

7.17. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu 
na wykonanie przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w 
Brwinowie (RM.0006.9.2014); 

7.18. zaciągnięcia kredytu (RM.0006.18.2014); 
7.19. podziału gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(RM.0006.22.2014); 
7.20. zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 

podziału gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz  ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (RM.0006.21.2014); 

7.21. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek 
opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposób ich pobierania 
(RM.0006.23.2014); 

7.22. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na 
wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nadarzyńskiej i ul. 
Słonecznej w Żółwinie (RM.0006.24.2014); 

7.23. zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 
2014-2023 (RM.0006.19.2014); 

7.24. zmian w uchwale budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r. (RM.0006.20.2014). 

8. Zapytania i interpelacje. 
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie sesji. 
 


