
         

         Brenna, dnia  14.02.2017 r. 

Br.0002.1.2017 
 

 

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 XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 23 lutego 2017 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 XVI 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 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Cieszyńskiego na dofinansowanie działalności powiatowego ośrodka wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w odniesieniu do osób z terenu Gminy Brenna 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała 

na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w 

Bielsku-Białej 

c) w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Brenna 

d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2017 roku 

e) 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 

f) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Brenna 

g) w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/16 Rady Gminy Brenna w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

h) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna 



i) w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brenna 

j) w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brenna 

k) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości przez Wojewodę Śląskiego 

na rzecz Gminy Brenna  

l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

n) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego 

o) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brenna 

p) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Brenna przy przyjęciu 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

q) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brenna oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

r) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Brenna 

s) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2017 rok 

t) w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum 

Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w 

Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

u) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna na 2017 rok 

v) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna 

na 2017 rok  

w) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów  Gminy Brenna na 2017 

rok 

8. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

9. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

10. Rozpatrzenie skarg. 

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. 


