
  
 

 
XVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 
Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się  
w dniu 5 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali na Stadionie 
Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 
5. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów informacji dotyczącej analizy 

oświadczeń majątkowych. 
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1 wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Domaniewie, gm. 
Brwinów (RM.0006.119.2015); 

7.2 zaliczenia drogi położonej w Otrębusach do kategorii dróg gminnych 
(RM.0006.125.2015); 

7.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Brwinów w 2016 roku (RM.0006.122.2015); 

7.4 ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2016 roku (RM.0006.123.2015); 
7.5 zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku 
(RM.0006.121.2015); 

7.6 przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie 
gminy Brwinów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (RM.0006.124.2015); 
 

7.7 przyjęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania  parkingiem „Parkuj i Jedź”  
w Brwinowie (RM.0006.118.2015); 

7.8 zmiany uchwały 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) 

 

7.9 zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia  
2014 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2015-
2025 (RM.0006.126.2015); 

 

7.10 zmian w uchwale budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia   
27 grudnia 2014 r. (RM.0006.127.2015); 

7.11 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (RM.0006.128.2015); 

7.12 zmiany uchwały Nr IV.47.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania 
środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej (RM.0006.120.2015); 

 

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 


