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         Brenna, dnia  22.05.2017 r. 

Br.0002.4.2017 
 

 

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 XX sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) 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 XIX sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami 

pozarządowymi w 2016 roku. 

7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Brenna za 2016 rok oraz 

sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Brenna za 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) 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 

b) 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 
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c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dz. nr 2421/2, 2421/3 w Brennej przy ul. Leśnica 

d) w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej 

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021  

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 

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

h) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

13. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

14. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

15. Wolne wnioski. 

16. 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. 

 


