
  
 
 

 
XI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
Zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się  
w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 17.00 w sali na Stadionie Miejskim 
przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.  

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.  

5. Sprawy Mieszkańców. 

6. Przyjęcie protokołów z VIII, IX oraz X sesji. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

7.1 zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa- 
Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości 
Żółwin, gm. Brwinów (RM.0006.78.2015). 

7.2 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie 
(RM.0006.79.2015). 

7.3 ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących 
własność gminy Brwinów przekazanych w trwały zarząd jednostkom 
organizacyjnym (RM.0006.85.2015). 

7.4 przyjęcia "Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-
2025" (RM.0006.76.2015). Załącznik jest dostępny do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i otrzymali go Państwo w wersji elektronicznej 

7.5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
obszaru gminy Brwinów- część obejmująca jednostkę administracyjną- 
miejscowość Czubin (RM.0006.77.2015). 

7.6 uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem  
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest" (RM.0006.82.2015). 

7.7 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(RM.0006.81.2015). 

7.8 zmiany uchwały nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 
2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 
2015- 2023 (RM.0006.83.2015). 

7.9 zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia 27 grudnia 2014 r. (RM.0006.84.2015). 

7.10 powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych (RM.0006.80.2015). 

8. Zapytania i interpelacje.  

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.   

10. Zamknięcie sesji. 

         P r z e w o d n i c z ą c y 
         Rady Miejskiej w Brwinowie 

                  / - / Sławomir Rakowiecki 


