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 14.03.2018 r.
Br.0002.2.2018
ZAW IAD 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 XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 22 marca 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 XXVI 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. Rozpatrzenie projektów uchwał:
8.1. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
8.2. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych
prowadzonych przez gminę Brenna,
8.3. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolnych i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Brenna,
8.4. w sprawie realizacji zadania „Tradycja wciąż żywa – XXIX Dożynki Ekumeniczne
w Gminie Brenna” w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych,
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości w miejscowościach Górki
Wielkie i Małe,
8.6. w sprawie ustanowienia na działkach nr 2136/2 i 2125/32 położonych w Brennej,
stanowiących własność Gminy Brenna, ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 2125/31,
8.7. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna,
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8.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Panią Jagodą
Sablik dotyczącej części działki nr 392 i 415/1 o łącznej powierzchni 15 m 2,
stanowiącej własność Gminy Brenna,
8.9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Brennej – „zbiornik Polczany”,
8.10.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Brenna;
8.11.
w sprawie podziału gminy Brenna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
8.12.
w sprawie podziału gminy Brenna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
8.13.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok,

8.14.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

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.

