XLVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Informacje Pana Wojciecha Niteckiego na temat zawodów Pucharu Świata
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
6. Sprawy mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Brwinów nieruchomości położonej
w miejscowości Kanie (RM.0006.120.2013);
7.2. wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej w Kaniach
(RM.0006.121.2013);
7.3. wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Brwinów nieruchomości położonych
w Brwinowie w obrębie 11 (RM.0006.125.2013);
7.4. nadania nazwy drodze wewnętrznej (RM.0006.122.2013);
7.5. przyjęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720,
obejmującą teren pod wiaduktami kolejowymi w miejscowości Brwinów
(RM.0006.118.2013);
7.6. wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Brwinów do współpracy w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
i podjęcia prac nad wypracowaniem projektu porozumienia pomiędzy gminą Brwinów,
a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (RM.0006.119.2013);
7.7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego
zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie
gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/ 2014 (RM.0006.123.2013);
7.8. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie
interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg
wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/ 2014
(RM.0006.124.2013);
7.9. wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Brwinów poręczenia spłaty rat pożyczki
(RM.0006.126.2013);
7.10. zmieniająca uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchwałę nr XXIII.246.2012
z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie
(RM.0006.130.2013);
7.11. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek
opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej, opłaty abonamentowej oraz sposób ich
pobierania (RM.0006.127.2013);
7.12. zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia
2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012- 2023
(RM.0006.128.2013);
7.13. zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 17 grudnia 2012 r. (RM.0006.129.2013).
8. Zapytania i interpelacje.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
11. Zamknięcie sesji.
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