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         Brenna, dnia  13.09.2017 r. 
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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 XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 21 września 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. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Brenna na lata 2017-2032 ” 

b) w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XII/129/16 Rady Gminy Brenna z dnia 

23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Brenna 

c) zmieniająca uchwałę nr XII/128/16 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r. w 

sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

d) w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

e) zmieniająca załącznik do uchwały nr XVII/189/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna 

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Brenna 
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f) w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Brenna 

g) w sprawie regulaminu określenia wysokości nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 

h) w sprawie regulaminu ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji 

innych zadań statutowych szkoły  

i) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz w sprawie 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin 

j) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych 

usytuowanych na terenie gminy Brenna 

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

ośmioletnią szkołę podstawową 

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

m) w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 

n) w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Szewczyka na ………. 

o) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w 

rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej 

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

q) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

8. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

9. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

10. Wolne wnioski. 

11. 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. 


