Br.0002.4.2016

Brenna, dnia 06.09.2016 r.
ZAW IAD 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 XIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 13 września 2016 r. (wtorek) 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 XII sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Cieszyńskim zadania inwestycyjnego
b) w sprawie udzielenia Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 2603S Brenna –
Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku około 0,9km”
c) w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym parceli 206/33 o powierzchni 0,0131
ha stanowiącej własność Gminy Brenna
d) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
e) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
f) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Brenna
g) w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015
r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
h) w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego
Instytutu Onkologii
i) w sprawie zmiany uchwały nr X/104/16 Rady Gminy Brenna z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok
k) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
8. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru.
9. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.
10. Informacja dotycząca opracowanego dokumentu memorandum Projekt Stanica.
11. Wolne wnioski.
12. 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.

