Protokół
z posiedzenia Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 17 grudnia 2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Brenna na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej.
3. Opinie do projektów uchwał na II sesję.
4. Pisma skierowane na komisję.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok
2015 (opinia – załącznik do protokołu)
Omówiono:
1) planowane dochody budżetu na 2015 rok (zał. nr 1),
2) zestawienie planowanych wydatków (zał. nr 2)
3) zestawienie planowanych wydatków majątkowych (zał. nr 3) – Pani Skarbnik omówiła
między innymi wydatki związane z budową mostu w Brennej Węgierskim oraz z
zakupem terenu pod cmentarz w Brennej Centrum
Pani Skarbnik omówiła autopoprawki, które zostaną złożone na sesji a wynikają z wniosku
Komisji Budżetowej. Radni otrzymali autopoprawki na piśmie.
Ad. 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej (opinia – załącznik do protokołu).
Ad. 3.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał przygotowane na II sesję w dniu 22
grudnia 2014 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała (opinie w załączeniu do protokołu)
następujące projekty uchwał:
a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finasowanie inwestycji pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich
(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) II etap, zadanie 2”
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2014 rok
c) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

W związku z przygotowanym projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących Komisji i
radnych Rady Gminy oraz zwrotu kosztów związanych z podróżami służbowymi odbyła się
dyskusja.
Stanowisko Komisji:
1) przyjąć propozycje wypracowane na Komisji Budżetowej – 3 głosy „za”,
2) pozostawić stawki z poprzedniej kadencji – 1 głos „za”,
3) przyjąć propozycje wypracowane na Komisji Oświaty – 1 głos „za”

Ad. 4. Pisma skierowane na Komisję
1) Odczytano pismo w sprawie odśnieżania ulicy Drozdów w Górkach Wielkich
Komisja przyjęła do wiadomości.
Stanowisko Komisji – przekazać pismo do Urzędu w celu przeanalizowania zasadności
odśnieżania i udzielenia odpowiedzi mieszkańcom.
2) Odczytano pismo w sprawie odśnieżania ulicy Krzywonek w Brennej.
Komisja przyjęła do wiadomości.
Stanowisko Komisji – przekazać pismo do Urzędu w celu przeanalizowania zasadności
odśnieżania i udzielenia odpowiedzi mieszkańcom.
Do sprawy odśnieżania należy podejść indywidualnie, należy uwzględnić sytuację
mieszkańców.
3) Odczytano pismo w sprawie wykonania odwodnienia na ulicy Jatny w Brennej.
Stanowisko Komisji – wniosek zasadny, należy wypracować pomóc mieszkańcom.
Odpowiedź zostanie wystosowana z Urzędu.

Ad. 4. Wolne wnioski.
1) Radny Michał Rudzicki złożył na piśmie wniosek o udzielenie pomocy osobom
poszkodowanym w pożarze w Górkach (pismo w załączeniu do protokołu). Wniosek
został skierowany do Wójta Gminy.
Komisja przyjęła do wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono.
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