
         

         Brenna, dnia  15.06.2016 r. 

Br.0002.3.2016 
 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

zwołuję XII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej. 

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 roku. 

7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Brenna za 2015 rok oraz sprawozdania z  

wykonania budżetu Gminy Brenna za 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie nadania nazwy ulicy, 

b) w sprawie nadania nazwy ulicy, 

c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

d) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Brenna, 

e) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 

2016-2020 



f) w sprawie połączenia w  Zespół Szkół w Brennej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Janusza Korczaka przy ulicy Leśnica 103, 43-438 Brenna i Gimnazjum im. Króla 

Jana III Sobieskiego przy ulicy Górecka 224, 43-438 Brenna  

g) w sprawie zmiany Statutu Gminy Brenna, 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, 

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok, 

j) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok, 

13. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

14. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

15. Rozpatrzenie skarg. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie sesji. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 
           Marcin Janasik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest 

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


