
LI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
Zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się dnia 24 marca 2014 roku 
(poniedziałek) 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 protokołu z L sesji. 
4. Informacja o płk Feliksie Nowosielskim i przygotowaniach do obchodów 150 

rocznicy jego śmierci. 
5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1. wyrażenia zgody na nabycie części działki położonej w miejscowości Moszna- 
Parcela, gm. Brwinów (RM.0006.49.2014); 

7.2. udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w  zakresie 
interwencyjnego wykonywania prac w pasach dróg powiatowych. 
(RM.0006.47.2014); 

7.3.  udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego w  zakresie interwencyjnego wykonywania prac w pasach dróg 
wojewódzkich. (RM.0006.48.2014); 

7.4. uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody - Alei 
Karolińskiej w Otrębusach numer inwentaryzacji 34/740 w związku z realizacją 
inwestycji celu publicznego (RM.0006.46.2014)- Załącznik nr 2 do uchwały - 
lokalizacja inwestycji celu publicznego w stosunku do pomnika przyrody- dostępny 
do wglądu w Biurze Rady; 

7.5. uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody - lip 
drobnolistnych przy ul. Sadowej w Otrębusach o numerach inwentaryzacji 37b/249 i 
37c/249 w związku z realizacją inwestycji celu publicznego (RM.0006.45.2014); 

7.6. przyjęcia planu odnowy miejscowości Biskupice na lata 2014- 2020 
(RM.0006.50.2014); 

7.7. 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.0006.43.2014); 

7.8. zmian w uchwale budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r. (RM.0006.44.2014). 

7.9. rozpatrzenia skargi Pana Jacka Kowalewskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. na 
działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.42.2014) 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brwinowie 

 
/-/ Sławomir Rakowiecki 


