
LII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVI oraz XLVII sesji.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie  stanowiska  dotyczącego  inicjatywy  zmiany  granic  gminy  Brwinów

przez oderwanie części Brwinowa zwanej osiedlem Willa – Borki i przyłączenia jej
do miasta Podkowa Leśna.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wyrażenia  zgody  na  nabycie  działki  położonej  w  miejscowości  Owczarnia

(RM.0006.63.2013);

7.2. wyrażenia  zgody  na  nabycie  działki  położonej  w  miejscowości  Owczarnia
(RM.0006.65.2014);

7.3.  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  od  Skarbu  Państwa  -  Starosty  Powiatu
Pruszkowskiego  darowizny  nieruchomości  położonej  w  Brwinowie
(RM.0006.64.2014);

7.4. wyrażenia  zgody  na  zbycie  działki  położonej  w  miejscowości  Kanie
(RM.0006.62.2014);

7.5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin (RM.0006.71.2014);

7.6. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brwinowie (RM.0006.70.2014);

7.7. podwyższenia  kryterium  dochodowego  do  przyznania  nieodpłatnej  pomocy  oraz
zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (RM.0006.68.2014);

7.8. uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 (RM.0006.69.2014);

7.9. zmieniająca  uchwałę  nr  XXVII.275.2012  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie
ustalenia  na  terenie  gminy  Brwinów  liczby  punktów  sprzedaży  napojów
alkoholowych  o zawartości  alkoholu  powyżej  4,5%  (z  wyjątkiem  piwa)
(RM.0006.56.2014);

7.10.udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania
dokumentacji  projektowej  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  3112W  Moszna  -
Pruszków w Brwinowie (RM.0006.73.2014);

7.11.zmieniająca  uchwałę  nr  XLIX.515.2014  z  dnia  31  stycznia  2014  r.  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu
na  wykonanie  przebudowy  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  ul.  Piłsudskiego  
w Brwinowie (RM.0006.57.2014);

7.12.udzielenia  pomocy  rzeczowej  Województwu  Mazowieckiemu  w  zakresie
zaprojektowania i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej  
z ul. Biskupiecką w Brwinowie (RM.0006.74.2014);



7.13.udzielenia  pomocy  rzeczowej  Województwu  Mazowieckiemu  w  zakresie
zaprojektowania  i  wykonania  ciągu  pieszo  –  rowerowego  ze  zjazdem  wzdłuż
ul. Biskupickiej w Brwinowie (RM.0006.72.2014);

7.14.udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Województwu
Mazowieckiemu  na  wykonanie  remontu  nawierzchni  jezdni  drogi  wojewódzkiej  
nr 701 w miejscowościach Domaniew i Domaniewek (RM.0006.58.2014);

7.15. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania
dokumentacji  projektowej  niezbędnej  do  przebudowy  dróg  wojewódzkich  
i  wykonania  ścieżek  rowerowych  lub  ciągów  pieszo  –  rowerowych
(RM.0006.792014);

7.16.udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych (RM.0006.80.2014);

7.17.przyjęcia przez gminę  Brwinów zadania  zarządzania częścią  dróg wojewódzkich  
nr 719 i 720 (RM.0006.77.2014);

7.18.przyjęcia  przez  gminę  Brwinów  zadania  zarządzania  częścią  dróg  powiatowych
(RM.0006.76.2014);

7.19.wyrażenia  zgody  na  udzielenie  dotacji  dla  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.
(RM.0006.55.2014);

7.20.utworzenia filii publicznego przedszkola (RM.0006.60.2014);

7.21.zmieniająca  uchwałę  nr  69-IV  z  dnia  30  kwietnia  2003r.  w  sprawie  uchwalenia
statutu gminy Brwinów (RM.0006.61.2014);

7.22.zmieniająca  uchwałę  nr  XXXIII.362.2012  z  dnia  17  grudnia  2012  r.  w  sprawie
Wieloletniej  prognozy  finansowej  gminy  Brwinów  na  lata  2012-2023
(RM.0006.75.2014);

7.23.zmieniająca  uchwałę  budżetową  nr  XLVII.494.2013  z  dnia  18  grudnia  2013  r.
(RM.0006.67.2014);

7.24.przyjęcia programu pod nazwą „Wieloletni plan inwestycyjny gminy Brwinów na lata
2014 -2020 (RM.0006.66.2014);

7.25.rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Litwińskiego z dnia 21 lutego 2014 r. na działalność
Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.61.2014);

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


