XXXII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIX oraz XXX sesji.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Zasady dostępu do informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji
publicznej i na przykładzie decyzji SKO w Warszawie nr KOA/263/Pi/12.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów
do przygotowania uroczystości związanych z piątą rocznicą śmierci Gen. Antoniego
Hedy- Szarego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Marcie Werner
(RM.0006.154.2012);
8.2. nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Lechowi Dzikiewiczowi
(RM.0006.151.2012);
8.3. nadania

honorowego

obywatelstwa

Gminy

Brwinów

Panu

Zdzisławowi

Krawczykowi (RM.0006.152.2012);
8.4. nadania

honorowego

obywatelstwa

Gminy

Brwinów

Panu

Waldemarowi

Kruszyńskiemu (RM.0006.153.2012);
8.5. zmian w uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 20122025 (RM.0006.168.2012);
8.6. zmian w uchwale budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
16.12. 2011r. (RM.0006.169.2012);
8.7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od Domu Pomocy Społecznej
w Czubinie do granicy gminy Brwinów i gminy Błonie, w gminie Brwinów
(RM.0006.147.2012);
8.8. nadania kategorii drogi gminnej ulicom na terenie wsi Kanie (RM.0006.161.2012);
8.9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji
Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Kanie,

przeznaczonych pod poszerzenie albo przedłużenie dróg publicznych – dróg
gminnych (RM.0006.162.2012);
8.10. zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji
Nieruchomości

Rolnych,

nieruchomości

położonej

w

miejscowości

Kanie

(RM.0006.163.2012);
8.11. zbycia

na

rzecz

Powiatu

Pruszkowskiego

działek

położonych

w Parzniewie (RM.0006.164.2012);
8.12. nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonej w

Owczarni,

z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Lawendowej (RM.0006.165.2012);
8.13. wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 48/4 położonej w Brwinowie, obr. 18
(RM.0006.166.2012);
8.14. ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dofinansowania kształcenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Brwinów’ (RM.0006.148.2012);
8.15. określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli

oraz

sposobu

i

warunków

przyznawania

tych

świadczeń.

(RM.0006.149.2012);
8.16. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej

przez

właściciela

nieruchomości

na

terenie

gminy

Brwinów

(RM.0006.157.2012);
8.17. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (RM.0006.156.2012);
8.18. wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Brwinów (RM.0006.155.2012);
8.19. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania
podatku rolnego na 2013 rok
8.20. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok
8.21. określenia

wzorów

formularzy

informacji

i

deklaracji

podatkowych

(RM.0006.160.2012);
8.22. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania wniosku
o wpisanie do ewidencji lądowiska w Biskupicach, znajdującego się na dz. nr ew.
100 (RM.0006.167.2012);
8.23. zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.150.2012);
9.

Zapytania i interpelacje.

10.

Sprawy wniesione i wolne wnioski.

11.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

