
  

Rada Gminy Brenna 
 

www.brenna.org.pl, e-mail: rada@brenna.org.pl 

Urząd Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna 

tel. 33 853 63 35, fax 33 853 63 70 

         Brenna, dnia  04.10.2017 r. 

Br.0002.7.2017 
 

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 XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 12 października 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 XXII sesji. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w 

Brennej w ośmioletnią szkołę podstawową, 

b) w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w 

ośmioletnią szkołę podstawową, 

c) w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Brennej w ośmioletnia szkołę podstawową 

d) w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, 

e) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna, 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych 

w Brennej przy ul. Leśnica, 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej, 

h) w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

i) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2017 rok, 

k) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

l) w sprawie zmiany Statutu Gminy Brenna,  

m) w sprawie wyboru kandydata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki w 2017 

roku. 

9. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

10. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

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. 


