
  
 

LVII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
Zapraszam na LVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się dnia 28 października 2014 
roku (wtorek) 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 LII oraz LVI sesji. 

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 

5. Informacja Burmistrza Gminy Brwinów na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, w tym na temat analizy oświadczeń 
majątkowych Radnych. 

7. Wr ęczenie nagród rzeczowych dla osób nagrodzonych w konkursie Na największy owoc i warzywo. 

8. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr 
LI/442/09 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów - część 
obejmująca jednostkę administracyjną - miejscowość Domaniew. 

9. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa zawartych  
w uchwale nr 130 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 września 1991 r. w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Żółwin. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1.  uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów” (RM.0006.136.2014); 

10.2. uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brwinów” 
(RM.0006.135.2014); 

10.3. nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Owczarnia 
(RM.0006.124.2014); 

10.4. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.123.2014); 

10.5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Domaniew (RM.0006.126.2014); 

10.6. ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2015 roku (RM.0006.128.2014); 

10.7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 
Brwinów w 2015 roku (RM.0006.130.2014); 

10.8. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 
2015 roku (RM.0006.133.2014); 

10.9. zarządzenia poboru podatków:  od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku (RM.0006.129.2014); 

10.10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 
(RM.0006.137.2014); 

10.11. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (RM.0006.138.2014); 

10.12. zmieniającej uchwałę nr LII.576.2014 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez gminę 
Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych (RM.0006.127.2014); 

10.13. przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 
2015 rok (RM.0006.131.2014); 

10.14. przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020 
(RM.0006.134.2014); 

10.15. 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.0006.139.2014); 

10.16. zmian w uchwale budżetowej nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r. (RM.0006.140.2014); 

10.17. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2015 roku (RM.0006.132.2014). 

11. Zapytania i interpelacje. 

12. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 


