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Brochów, dnia 18. 05. 2016 r. 

 
 
                                                                                             Pan/ni 
                                                                                         
                                                                                    …………………………………………….. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 
z w o ł u j ę 

XVII Sesję Rady Gminy w Brochowie w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 10:00, która odbędzie 
się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, przywitanie obecnych i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR w Sochaczewie Pana Sławomira 

Tomaszewskiego. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025, 
 
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 
 
- przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów, 
 
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2016 
Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016 r., 
 
- w sprawie przyjęcia programu „Brochowska Karta Rodziny”, 
 
- w sprawie przejęcia przez Gminę Brochów zadania zarządzania drogami powiatowymi  
w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne w ciągu dróg powiatowych  
w granicach administracyjnych Gminy Brochów, 
 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/84/2015 Rady Gminy w Brochowie z dnia 13 listopada 
2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, 
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- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działa Nr ewid 5/3 o pow. 0,3005 ha obręb: 0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00026322/5, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 4 o pow. 3,75 ha obręb :0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00034305/9, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 3/1 o pow. 3,6300 ha obręb: 0003 
Brochocin, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 2/1 o pow. 2,8423 ha obręb :0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00026534/4, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 2/2 o pow. 1,2377 ha obręb: 0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00037265/7, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 1/2 o pow. 2,0925 ha obręb: 0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00031886/4, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid 1/1 o pow. 2,0900 ha obręb: 0003 
Brochocin położonej w miejscowości Brochocin uregulowanej w KW Nr PL1O/00037265/7, 
będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości około 4 m 
przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
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- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 43 o pow. 1,2100 ha obręb: 0013 Kolonia 
Brochów położonej w miejscowości Kolonia Brochów uregulowanej w KW Nr 
PL1O/00038250/6, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości  
4 m przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 46 o pow. 6,0500 ha obręb: 0013 Kolonia 
Brochów położonej w miejscowości Kolonia Brochów uregulowanej w KW Nr 
PL1O/00038250/6, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości  
4 m przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 42 o pow. 1,1200 ha obręb: 0013 Kolonia 
Brochów położonej w miejscowości Kolonia Brochów uregulowanej w KW Nr 
PL1O/00026500/7, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości  
4 m przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 41 o pow. 2,2300 ha obręb: 0013 Kolonia 
Brochów położonej w miejscowości Kolonia Brochów uregulowanej w KW Nr 
PL1O/00026500/7, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości  
4 m przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa, 
 
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Gminie Brochów oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 45 o pow. 0,2711 ha obręb: 0013 Kolonia 
Brochów położonej w miejscowości Kolonia Brochów uregulowanej w KW Nr 
PL1O/00029001/0, będącej własnością osoby fizycznej, stanowiącej pas gruntu o szerokości  
4 m przylegający bezpośrednio do terenów kolei wąskotorowej, który będzie w przyszłości 
wykorzystany jako ciąg pieszo-jezdny, a mianowicie jako ścieżka rowerowa. 
 
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 

7. Interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania.  

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania. 

   9. Zamknięcie obrad Sesji.  

Informuję, iż przebieg obrad sesji może być rejestrowany przy użyciu środków technicznych. 


