Brenna, dnia 30.11.2009 r.
RG 0050/33/09
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję na dzień
9 grudnia 2009 r. o godz. 14.00 – XXXIII sesję V kadencji Rady Gminy
w Brennej
w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Przedstawienie i wyróŜnienie dziewczęcej sztafety w biegach przełajowych z SP 1
w Brennej Leśnicy.
5. Przekazanie Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Podinspektorowi
Stanisławowi Cebulak materiałów profilaktycznych związanych z kampanią
„Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej”.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
9. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) sprzedaŜy w trybie przetargowym działki nr 3945/5 o powierzchni 662 m2 stanowiącej
własność Gminy Brenna.
b) przyjęcia darowizny działek będących własnością Pana Władysława Jaworskiego
c) przyjęcia darowizny działki będącej własnością Państwa Kariny i Bronisława Gaszczyk
d) przyjęcia darowizny działki będącej własnością Pana Edwarda Gawlas
e) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
f) przyjęcia darowizny działki będącej współwłasnością Pani Małgorzaty Gawlas, Barbary
Macura, Heleny Macura i Mieczysława Macura
g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
połoŜonych na terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
h) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
i) zmiany uchwały Nr XI/54/2007 Rady Gminy w Brennej z dnia 27 czerwca 2007 roku.
j) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i
komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej.
l) przystąpienia Gminy Brenna do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.
„Agroturystyka – pomysł na ciekawszą codzienność” złoŜonego do konkursu
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Działania 6.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
m) zmiany Statutu Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 r.
o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
p) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu
budŜetu Gminy Brenna w roku 2009.
q) zmian w uchwale budŜetowej Gminy Brenna na 2009 rok.
11. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru.
12. Rozpatrywanie rozstrzygnięć organów nadzoru.
13. Wnioski Wójta Gminy.
14. Rozpatrzenie skarg.
15. Wolne wnioski.
Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Holeksa

