
         

         Brenna, dnia  08.12.2016 r. 

Br.0002.7.2016 
 

 

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 ze. zm.) 

zwołuję XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 15 grudnia 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 XV 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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

- przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

- dyskusja nad projektem uchwały, 

- głosowanie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 

2017 

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

- przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

- dyskusja nad projektem uchwały, 

- głosowanie. 

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brenna: 

a) wybór Komisji Skrutacyjnej, 

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brenna, 

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brenna. 



10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,  

b) w sprawie zmiany uchwały nr X/104/16 Rady Gminy Brenna z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu, 

c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/16 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 

2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brennej,  

e) w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej, 

f) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Brenna 

g) w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich nazwy, przedmiotu 

działania oraz składu osobowego,  

h) w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, 

i) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji rady Gminy oraz 

zwrotu kosztów związanych z podróżami służbowymi, 

j) w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/14 Rady Gminy Brenna z dnia 1 grudnia 2014 r. w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brenna. 

11. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

12. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

13. Rozpatrzenie skarg. 

14. Wolne wnioski. 

15. 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. 


