
  

Rada Gminy Brenna 
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         Brenna, dnia  21.11.2017 r. 

Br.0002.8.2017 

 
 

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 2017 r. poz. 1875) 

zwołuję XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 30 listopada 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 XXIII sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego przekształcenia Zespołu 

Szkół Publicznych w Górkach Wielkich w ośmioletnią szkołę podstawową im. 

Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich  

b) w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Brennej w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej   

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej  

d) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/218/17 Rady Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej 

e) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków 

transportowych 

f) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

g) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 
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h) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki komunalne dowożone do gminnej 

stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 34 w Brennej 

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do 

realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 

podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła 

Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto 

Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych 

j) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 rok 

k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok  

l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

m) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na 2018 rok 

n) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Brenna za lata 2015-2016” 

o) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” 

p) w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej 

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

r) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

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. 


