
         

         Brenna, dnia  21.03.2017 r. 

Br.0002.2.2017 
 

 

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 XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 30 marca 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. Wyróżnienie zaproszonych gości. 

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Brennej za rok 2016. 

7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/193/17 Rady Gminy Brenna z dnia 23 lutego 

2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Brenna 

b) w sprawie zmian uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015r. 

w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej 

c) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna 

d) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brenna 

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

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

f) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2017 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej 

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

i) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

10. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

11. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

12. Wolne wnioski. 

13. 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. 


