Br.0002.4.2018
Protokół Nr XXIX/18
z posiedzenia XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 26 kwietnia 2018 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Wystąpienia gości.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Brennej za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Brenna na 2017 r. oraz z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brenna na 2017 r.
8. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Brenna na rok 2017.
9. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
10. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
11.1. w sprawie uchylenia treści § 2 uchwały nr XXVI/270/17 Rady Gminy Brenna z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół w Brennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w
Brennej,
11.2. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości
na rzecz Gminy Brenna,
11.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze
Stowarzyszeniem pn. Polski Czerwony Krzyż, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą w Katowicach dotyczącej części działek o nr: 2500/4,
2421/3, 2621/1, 1866/4 o łącznej powierzchni 18 m², stanowiących własność Gminy
Brenna,
11.4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej,
11.5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok,
11.6. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
12. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru.
13. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.
Ad. 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik, który na podstawie listy
obecności – 15 obecnych przy 15 osobowym składzie Rady stwierdził, że obrady są
prawomocne. Przewodniczący przywitał radnych, Wójta Gminy, przedstawicieli urzędu
gminy i wszystkich przybyłych na sesję.
Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik przedstawił porządek obrad i zapytał,
czy są uwagi. Wójt Gminy Jerzy Pilch zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
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projektu uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Brenna wniosku o
pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych na terenie Gminy Brenna.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik zapytał czy są jeszcze uwagi do porządku obrad. Przy
braku innych wniosków Przewodniczący poprosił o wpisanie w punkcie 11.7. nowego
projektu uchwały a następnie poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. W wyniku
głosowania bezwzględną większością głosów - 15 głosów „za” (15 obecnych) nowy porządek
obrad został przyjęty. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 3. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są jakieś uwagi do
protokołów z ostatnich dwóch sesji. Przy braku uwag Przewodniczący poprosił o przyjęcie
protokołu z XXVII i XXVIII sesji. W wyniku głosowania 15 głosów „za” (15 obecnych)
protokół Nr XXVII/18 i XXVIII/18 został przyjęty.
Ad. 4. Informację o pracy Wójta między sesjami (załącznik do protokołu) radni otrzymali
przed sesją. Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania do przedstawionej
informacji a następnie poprosił Wójta o przybliżenie informacji zawartych w sprawozdaniu.
Wójt zwrócił uwagę na tematy dotyczące wdrażania reformy oświaty i spotkań z rodzicami.
Poinformował o spotkaniach w zakresie realizowanych inwestycji, a także o uroczystościach
jubileuszowych i spotkaniach z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zapytał o spotkanie w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach. Wójt odpowiedział, że spotkanie miało na celu
przedstawienie nowej pani dyrektor RDOŚ tematów związanych z projektem inwestycji w
rejonie góry Kotarz.
Radny Jan Staś w kontekście informacji o spotkaniu z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa
Wspierania Przedsiębiorczości zapytał, jakie znaczenie dla gminy Brenna ma udział jej
przedstawicieli w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wójt odpowiedział,
że poprzez udział w Kongresie istnieje szansa na pokazanie walorów inwestycyjnych gminy.
Pani Skarbnik w uzupełnieniu przekazanej informacji powiedziała, że na Kongresie
Gospodarczym gmina Brenna zostanie przedstawiona, jako gmina atrakcyjna turystycznie,
jako gmina atrakcyjna dla inwestorów branży okołoturystycznej i innej, oraz jako gmina, w
której warto mieszkać ze względu na rozwój wielu inwestycji, m. in. sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, infrastruktury rekreacyjnej oraz dzięki sprawnie działającemu systemowi
oświaty.
Radny Krystian Żyłka poprosił o przybliżenie informacji ze spotkania w dniu 23 marca, na
którym omawiano temat dotyczący instytucji Wody Polskie. Wójt odpowiedział, że
omawiano tematy dotyczące gmin i realizowanych przez nie zadań, które związane są z nowo
powstałym w 2018 roku podmiotem Wody Polskie.
Radny zapytał o nowe stawki taryfy za wodę. Dyrektor Zakładu Budżetowego Robert Rymorz
odpowiedział, że zgodnie z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, od 12 czerwca miałyby zacząć obowiązywać nowe
stawki taryfy za wodę zatwierdzone przez Wody Polskie. Dyrektor wyjaśnił, że na razie
obowiązuje taryfa z ubiegłego roku.
Radny Stanisław Heller w kontekście informacji o spotkaniu ze starostą w dniu 26 marca w
Urzędzie Gminy zapytał, czy na spotkaniu omawiany był temat wydzielenia terenu pod
chodnik do Brennej Bukowej. Wójt wyjaśnił, że w tym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej oraz posiedzenie wszystkich członków
tego stowarzyszenia, a nie posiedzenie Zarządu Powiatu. Na spotkaniu omawiano sprawy o
szerszym zasięgu, np. grupowy zakup energii.
Ad. 5. Radna powiatowa Danuta Wasilewska poinformowała, że zaplanowana nakładka na
ulicy Bielskiej w Górkach na Buczu będzie wykonana najprawdopodobniej w lipcu i w czasie
robót droga zostanie zamknięta.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Brennej za 2017 rok, radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję. Przewodniczący informując, że dokument był omawiany na
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posiedzeniach komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania związane z informacjami
przedstawionymi w dokumencie. Przy braku pytań Przewodniczący poprosił o przyjęcie
informacji w formie głosowania. W wyniku głosowania 15 głosów „za” (15 obecnych)
sprawozdanie z działalności GOPS w Brennej za 2017 rok zostało przyjęte. Przewodniczący
przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Brenna na 2017 r. oraz z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brenna na 2017 r. radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję. Przewodniczący informując, że dokument był omawiany szczegółowo
na posiedzeniach obu komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Przy braku pytań
Przewodniczący poprosił o przyjęcie sprawozdania. W wyniku głosowania 15 głosów „za”
(15 obecnych) sprawozdanie zostało przyjęte. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik poprosił o przyjęcie raportu z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brenna na rok 2017, stwierdzając,
że ten dokument również był szczegółowo omawiany na posiedzeniach obu komisji.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania a następnie poprosił o przegłosowanie. W
wyniku głosowania 15 głosów „za” (15 obecnych) sprawozdanie zostało przyjęte.
Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
Radna Helena Kłósko zapytała, czy w temacie przyczep samochodowych kempingowych
urząd będzie podejmował działania aby uniemożliwić stawianie ich w każdym miejscu. Wójt
odpowiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego aby określić dalsze działania. Radna zapytała jaki jest przewidywany termin
rozpoczęcia prac na ulicy Jaworowej w Brennej. Wójt odpowiedział, że zaproponowana
forma remontu tej drogi została zaakceptowana przez mieszkańców. Zastępca Wójta wyjaśnił,
że na niektórych fragmentach drogi zostanie zastosowana procedura wywłaszczeniowa, czas
na przygotowanie dokumentacji to okres około 9 miesięcy.
Radny Stanisław Heller zapytał, czy Starostwo Powiatowe przystąpiło do wydzielenia
terenu pod chodnik do Brennej Bukowej. Zastępca Wójta Dariusz Jakubiec wyjaśnił, że
kwestia drogi powiatowej na Bukowej będzie załatwiana spec ustawą drogową. Poinformował
także, że w budżecie powiatu nie ma zaplanowanych środków na przygotowanie tej
inwestycji, więc w tym roku nie będzie wykonywanych podziałów geodezyjnych. Wszystkie
działania będą podejmowane w ramach przygotowywania dokumentacji projektowej na
rozbudowę ulicy Bukowa.
Radna Małgorzata Greń poinformowała, że w korycie rzeki Brennica, wzdłuż ulicy Cisowej
prowadzone są prace i w związku z tym mieszkańcy pytają, kto poniesie koszty naprawy
zniszczonej drogi spowodowane poruszającym się po niej ciężkim sprzętem. Zastępca Wójta
Dariusz Jakubiec odpowiedział, że ulica Cisowa ma stan prawny nieuregulowany i częściowo
biegnie po gruntach Polskich Wód. Urząd sprawdzi obecny stan tej ulicy.
Radny Jan Staś w imieniu mieszkańców ulicy Partyzantów poruszył sprawę wykonanego
tam przejścia. Radny przekazał wniosek mieszkańców o ewentualne wykupienie terenu
przylegającego do tego odcinka przejścia i wykonania tam drogi umożliwiającej przejazd
samochodem.
Radna Elżbieta Hubczyk poprosiła o zasypanie dziury na zjeździe z ulicy Wiejskiej na
drogę dojazdową do Domu Seniora Paraiso.
Radny Seweryn Greń poprosił o zniwelowanie załamania asfaltu na drodze na ulicy
Śniegociny. Wójt odpowiedział, że jest wykonanie jest zaplanowane w trakcie remontów
cząstkowych.
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Przewodniczący Rady Marcin Janasik przekazał prośbę mieszkańców Górek, zgłoszoną na
spotkaniu wiejskim, dotyczącą poprawienia stanu nawierzchni chodnika przy ulicy Bielskiej
jadąc od ronda po prawej stronie pomiędzy mostami.
Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.
Ad.10.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy
o przedstawienie informacji na temat prac między sesjami.
Radny Stanisław Heller przedstawił informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która
odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r.
Radny Michał Rudzicki – odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i
Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna, które odbyło się w dniu
20 kwietnia 2018 r.
Radna Gabriela Gańczarczyk-Dec - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i
Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 23 kwietnia 2018 r.
Radny Michał Rudzicki – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Finansów
Gminy Brenna, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi lub wnioski do przedstawionych
informacji. Przy braku pytań Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
11.1. w sprawie uchylenia treści § 2 uchwały nr XXVI/270/17 Rady Gminy Brenna z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
Zespołu Szkół w Brennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza
Korczaka w Brennej
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/326/18 w sprawie jw.
11.2. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności
nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był omawiany na
posiedzeniach komisji. Naczelnik Dariusz Jakubiec w imieniu Wójta zgłosił autopoprawkę
polegającą na wpisaniu w paragrafie pierwszym prawidłowej powierzchni działki nr 521/11,
tj. zamiast 0,073 ha powinno być 0,0073 ha. Przewodniczący przedstawił opinie
poszczególnych komisji. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z
autopoprawką. W wyniku głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” (15 obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/327/18 w sprawie jw.
11.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze
Stowarzyszeniem pn. Polski Czerwony Krzyż, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą w Katowicach dotyczącej części działek o nr: 2500/4,
2421/3, 2621/1, 1866/4 o łącznej powierzchni 18 m², stanowiących własność Gminy
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Brenna
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/328/18 w sprawie jw.
11.4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca
2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/329/18 w sprawie jw..
11.5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/330/18 w sprawie jw.
11.6. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo
omawiany na posiedzeniach komisji. Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę, którą radni
otrzymali przed sesją (załącznik do protokołu).
Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji. Komisja Oświaty i Spraw
Społecznych – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju i Finansów – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z
autopoprawkami. W wyniku głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” (15 obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/331/18 w sprawie jw.
11.7. w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Brenna wniosku o pozbawienie
charakteru ochronnego lasów położonych na terenie Gminy Brenna
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt w/w uchwały, a następnie poprosił
przedstawiciela wnioskodawcy, tj. przedstawiciela spółki Kotarz Arena, pana mecenasa
Janusza Badurę o komentarz do wniosku. Pełnomocnik wnioskodawcy powiedział, że
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przedmiotem opinii jest pozbawienie lasu, charakteru ochronnego, na wskazanych we
wniosku działkach. Wskazane we wniosku lasy, zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, mają charakter ochronny, nadany uchwałą Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Po zmianach ustrojowych nowa ustawa o lasach, kontynuowała ten stan prawny.
Mecenas wyjaśnił radnym, że lasy według kategorii prawnej są lasami gospodarczymi, które
dzieli się na lasy zwykłe, gdzie gospodarka leśna jest dopuszczona oraz na lasy ochronne,
gdzie gospodarka jest bardzo ograniczona, zaś na właścicielach takiego lasu spoczywa wiele
obowiązków. Mecenas wyjaśnił, że zamierzenia inwestycyjno-badawcze spółki Kotarz Arena,
mają na celu zwiększenie poprawy efektywności trzech podstawowych funkcji lasu, tj. funkcji
ekologicznej, przyrodniczej (gospodarka wodna), funkcji społecznej (zapewnienie
mieszkańcom zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników retencyjnych) i funkcji
gospodarczej ściśle związanej z turystyką. Mecenas stwierdził, że wymienione zamierzenia
inwestycyjne są warte uwagi a przedstawiony wniosek zasługuje na pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zapytał radnych, czy są pytania do
przedstawiciela wnioskodawcy. Radny Stanisław Heller, zwracając uwagę na ogromne
znaczenie i obowiązki właściciela lasów posiadających charakter ochronny, zapytał, czy
przedstawione we wniosku działki, a zapisane również w projekcie uchwały, są własnością
spółki Kotarz Arena. Mecenas odpowiedział, że wspomniana przez radnego kwestia
wylesienia, nie jest przedmiotem wniosku i opinii. Mecenas powiedział, że przedmiotem jest
zniesienie charakteru ochronnego tych lasów. Mecenas powiedział, że wszystkie działki
wskazane we wniosku zasadniczo są własnością spółki Kotarz Arena, natomiast co do jednej
z wymienionych działek należącej do Państwa Greń została zawarta i podpisana umowa
przedwstępna warunkowa, umowa sprzedaży na podstawie której, po upływie określonego
okresu, działka przejdzie na własność spółki Kotarz Arena. Mecenas wyjaśnił, że Państwo
Greń podpisali oświadczenie, w którym zgadzają się na zniesienie ochronności lasu
znajdującego się na ich działce. Mecenas poinformował, że oświadczenie zostało załączone
do wniosku.
Zastępca Wójta Dariusz Jakubiec przedstawił radnym podstawę prawną, a następnie odczytał
art. 16 ust. 1a i ust. 2 ustawy o lasach, który stanowi, że „starosta, po uzgodnieniu z
właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznaje las za
ochronny lub pozbawia go tego charakteru – w odniesieniu do pozostałych lasów. Rada
gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej
wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń”.
Zastępca Wójta przedstawił załączoną do wniosku mapę obrazującą położenie wymienionych
we wniosku działek, wyjaśnił, że do wniosku załączone zostały również księgi wieczyste
dotyczące wskazanych działek, a następnie odczytał treść oświadczenia złożonego przez
państwo Greń.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
(15 obecnych) przyjęto uchwałę Nr XXIX/332/18 w sprawie jw.
Ad. 12. Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik odczytał zawiadomienie o wszczęciu
postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/295/18
Rady Gminy Brenna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Ad. 13. Brak
Ad. 14. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zaproponował termin kolejnej sesji na dzień
24 maja 2018 r., poinformował radnych o kończącym się terminie na składanie oświadczeń
majątkowych oraz podziękował radnym za udział w spotkaniu z przedstawicielami
partnerskiej gminy Babin ze Słowacji.
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Radny Seweryn Greń poprosił o przeanalizowanie tematu odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Radny stwierdził, że za odbiór takich odpadów mieszkańcy powinni
zapłacić osobną opłatę, ponieważ niektórzy mieszkańcy oddają bardzo dużą ilość takich
odpadów, a niektórzy mieszkańcy nic nie oddają.
Radna Gabriela Gańczarczyk-Dec poprosiła o postawienie znaku drogowego „zakaz
zatrzymywania się” przy ulicy Sportowej w Górkach Wielkich po prawej stronie drogi od
posesji p. Pasterny w kierunku ulicy Bielskiej. Radna poprosiła o zastanowienie się nad
możliwością zasłonięcia pozostawianych przed Zakładem Budżetowym worków ze
śmieciami. Radna przypomniała o spotkanie w dniu 9 i 10 maja i porosiła o wpłaty na
organizację spotkania seniorów 80+. Radna zwróciła się do przedstawicieli spółki Kotarz
Arena o przedstawienie aktualnego projektu inwestycji na górze Kotarz. Przedstawiciel spółki
poinformował radnych o spotkaniu w dniu 25 maja 2018 r. na którym zostanie
zaprezentowana inwestycja Kotarz.
Radny Jan Staś poprosił o postawienie lustra drogowego na ulicy Partyzantów przy wjeździe
na ulicę Chrobaczy. Radny poprosił o ograniczeniu wjazdu samochodów na chodnik przy
drodze powiatowej przy wyjeździe z ulicy Juroszka. Pozostawione na chodniku samochody
ograniczają widoczność wjeżdżających na drogę powiatową samochodów. Radny zapytał o
możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych. Zastępca Wójta poinformował, że
można zawieźć odpady do PSZOK w godzinach od 7 do 14:30. Radny zapytał czy gmina ma
alternatywny teren na boisko w przypadku utarty własności terenu pod obecnym boiskiem.
Zastępca Wójta poinformował, że urząd otrzymał decyzję Wojewody Śląskiego o przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia w całości, uchylona została również decyzja Starosty o
wywłaszczeniu. Radny zapytał, czy można by było poprawić nawierzchnię na obecnym
boisku. Zastępca Wójta poinformował, że nie ma możliwości ponoszenia nakładów na
nieruchomości spornej, będzie tylko bieżące utrzymanie boiska.
Radny Stanisław Heller poruszył temat wyjazdu z parkingu przy kościele w Brennej
Centrum. Zastępca Wójta
poinformował o możliwości rozbudowy parkingu oraz przebudowie wjazdu i wyjazdu z tego
parkingu.
Ad. 15. Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady sesji, która trwała od
godziny 16:00 do godziny 18:30. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w
obradach.
Protokołowała

Przewodniczący obrad

Barbara Greń

Marcin Janasik
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