Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 5 października 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2015
roku.
2. Opinie do projektów uchwał.
3. Pisma skierowane na komisję.
4. Kandydatury do Lauru Srebrnej Cieszynianki
5. Wolne wnioski.
Ad. 1. Komisja rozpatrzyła i przyjęła „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Brenna za I półrocze 2015 roku”.
Ad. 2. Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał przygotowane na VII sesję w
dniu 15 października 2015 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała (opinie w załączeniu do
protokołu) następujące projekty uchwał:
a) w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok,
uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, że w większości
stawki podatku wiążą się z 3 % podwyżką.
Pani Helena Kłósko stwierdziła, że w przypadku przedsiębiorców jest to kwota 50 groszy
więcej niż dotychczas. Stawka ta jest za wysoka.
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok
Ad. 3. Pisma skierowane na komisję.
1) Odczytano pismo Pana A. Greń w sprawie przejęcia kładki na potoku Leśnica, koło
Ośrodka Zdrowia.
Komisja przyjęła do wiadomości. Temat zostanie rozeznany przez Urząd Gminy.
2) Odczytano trzy pisma dotyczące ulicy Stary Groń w Brennej Leśnicy. Pisma dotyczą
przejęcia dalszego odcinka tej ulicy, remontu tej ulicy na odcinku ok. 600 metrów oraz
odśnieżania dalszego odcinka drogi tj. ok. 500 metrów.
Stanowisko Wójta – w sprawie przejęcia dalszego odcinka ulicy Stary Groń zostanie
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami.
Komisja przyjęła do wiadomości.
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3) Odczytano wniosek właścicieli działek przy ulicy Kotarz (tzn. polana pod Halą
Jaworową) o włączenie do prac planistycznych wniosków o zmianę przeznaczenia
wskazanych terenów na tereny mieszkalno-letniskowe.
Komisja przyjęła do wiadomości.
4) Odczytano pismo z prośba o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działek położonych przy ulicy Breńskiej w Górkach Małych.
Komisja przyjęła do wiadomości.
Ad. 4. Kandydatury do Lauru Srebrnej Cieszynianki.
Komisja zapoznała się ze złożonymi wnioskami dotyczącymi kandydatów do Lauru Srebrnej
Cieszynianki w 2015 roku.
Ad. 5. Wolne wnioski.
1) Komisja zapoznała się z planem rozbudowy Przedszkola Publicznego w Górkach Małych.
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na maj 2016 roku zaś zakończenie w sierpniu
2017 roku.
2) Pani Skarbnik przekazała informację, że Gmina Koniecpol zwróciła się o pomoc
materialną na budowę wodociągu.
3) Pani Helena Kłósko zapytała czy będzie wykonana renowacja figury przy „Krzyżu
Zakochanych” w Chrobaczym. Radna zwróciła uwagę na nieprawidłowe lub brakujące
oznakowanie szlaków górskich
Wójt odpowiedział, że figura zostanie zdemontowana i odrestaurowana w okresie zimowym.
Natomiast jeśli chodzi o szlaki górskie to zostanie wystosowane pismo do Starostwa
Powiatowego.
4) Pan Michał Rudzicki zaproponował Wójtowi ponowne spotkanie z mieszkańcami ulicy
Potok w Górkach w związku z przekazaniem terenu prywatnego pod drogę.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Barbara Greń

Magdalena Myśliwiec
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