
  

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  13.02.2018 r. 

Br.0002.1.2018 
 

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 

zwołuję XXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 22 lutego 2018 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 XXV sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Wystąpienia gości. 

6. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.  

8. Przedstawienie przez Przewodniczących rocznego sprawozdania z działalności Komisji 

Rady Gminy za 2017 rok. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

9.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna na 

2018 rok, 

9.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy 

Brenna na 2018 rok, 

9.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów  Gminy Brenna na 

2018 rok, 

9.4. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród 

sportowych, 

9.5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o 

udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o 

liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków, uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 

dotacji    

9.6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2018 

9.7. w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/16 Rady Gminy Brenna z dnia 25 lutego 2016 r. 

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. 
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9.8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2018 roku  

9.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Marcinem 

Gawlas prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MULTIMEDIAL Marcin 

Gawlas, dotyczącej części działki nr 4734/1 o powierzchni 1 m², stanowiącej własność 

Gminy Brenna 

9.10. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości przez Wojewodę 

Śląskiego na rzecz Gminy Brenna    

9.11. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości przez Wojewodę 

Śląskiego na rzecz Gminy Brenna    

9.12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/17 Rady Gminy Brenna z dnia 30 

listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

9.13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta 

Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej 

9.14. 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 

9.15. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków 

transportowych 

9.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/339/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27 lutego 

2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i 

przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 

zarządzającym jest Gmina Brenna. 

9.17. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Brenna 

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. 


