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         Brenna, dnia  30.07.2018 r. 

Br.0002.7.2018 
 

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 z późn. zm.) 

zwołuję XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna 

w dniu 6 sierpnia 2018 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 XXXI sesji. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Wystąpienia gości. 

6. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta. 

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Brenna” 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej 

Rady Gminy Brenna 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na działkach nr 2125/32 i 2136/2 

położonych w Brennej, stanowiących własność Gminy Brenna, ograniczonego prawa 

rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Internet OmegaNET Sp. z o.o. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na ustanowienie na działce 590/54 

położonej w Górkach Małych, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a której wieczystym 

użytkownikiem jest Gmina Brenna, ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 590/46 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę 
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nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3819/2 położonej w miejscowości Brenna 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę 

nieruchomości położonej w miejscowości Brenna, Gmina Brenna, stanowiącej działkę nr 

1785/42 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i 

sposobu jej rozliczania 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 

2018 rok 

16. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru. 

17. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.  

18. Rozpatrzenie skargi. 

19. Wolne wnioski. 

20. 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. 


