XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie
się w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Brwinów, obejmującego jednostkę administracyjną - wieś Falęcin
(RM.0006.177.2012).
5.2 nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie (RM.0006.176.2012).
5.3 sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie gminy
Brwinów (RM.0006.179.2012).
5.4 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie
interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg
wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013
(RM.0006.180.2012).
5.5 udzielenia

pomocy

rzeczowej

powiatowi

pruszkowskiemu

w zakresie

interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg
powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013
(RM.0006.181.2012).
5.6 współdziałania gminy Brwinów z gminą Michałowice i gminą Nadarzyn przy
wykonywaniu dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej
budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej
nr 310W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową
w Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do ul. Głównej w Granicy,
na terenie gmin Nadarzyn, Brwinów i Michałowice (RM.0006.171.2012).

5.7 udzielenia

pomocy

rzeczowej

powiatowi

pruszkowskiemu

w zakresie

wykonania dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy
chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 310W
na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce
poprzez miejscowość Kanie do ul. Głównej w Granicy, w gminie Brwinów
(RM.0006.172.2012).
5.8 zmian w uchwale budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16.12.2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy
Brwinów na lata 2013- 2025:
6.1 przedstawienie projektu uchwały;
6.2 odczytanie

opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Warszawie

o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej
gminy Brwinów na lata 2013- 2025;
6.3 głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Brwinów na 2013
rok:
7.1 odczytanie

projektu

uchwały

budżetowej

wraz

z

przedstawieniem

uzasadnienia;
7.2 odczytanie

opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Warszawie

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok;
7.3 przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej w Brwinowie, dotyczących
projektu budżetu;
7.4 przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji;
7.5 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
7.6 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.
8. Zapytania i interpelacje.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

