Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18 listopada 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Omówienie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
3. Opinie do projektów uchwał.
4. Pisma skierowane na komisję.
5. Wolne wnioski.
Ad. 1. Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Brenna Pan Robert
Rymorz przedstawił i omówił wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (taryfa – załącznik do protokołu).
Ad. 2. Komisja rozpatrzyła i przyjęła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2014/2015” (załącznik do protokołu).
Ad. 3. Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał przygotowane na VIII sesję w
dniu 26 listopada 2015 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała następujące projekty uchwał
(opinie w załączeniu do protokołu):
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/15 rady Gminy Brenna z dnia 15 października
2015 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok
b) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
transportowych
c) w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania poboru
i terminu płatności
d) w sprawie opłaty targowej
e) w sprawie opłaty miejscowej
f) w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w
sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
g) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
i) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

1

j) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Brennej na 2016 rok
k) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
l) w sprawie dopłaty do 1m³ wody dostarczonej wynikającej z taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Brenna
m) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/390/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15
października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Brenna
n) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
o) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok
p) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
q) w sprawie przyjęcia Programu
pozarządowymi na 2016 rok

współpracy

Gminy

Brenna

z

organizacjami

r) w sprawie przystąpienia w partnerstwie z powiatem cieszyńskim do realizacji projektu
pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze
pomocy społecznej”
s) w sprawie zmiany Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodnościekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata
2015-2017
t) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok
u) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
v) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w
zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej
w) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w
zakresie usług turystycznych przy ulicy Góreckiej w Brennej
Ad. 4. Pisma skierowane na komisję.
1) Odczytano pismo z prośbą o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działek położonych przy ulicy Klimorówka w Brennej.
Komisja przyjęła do wiadomości.
2) Odczytano pisma dotyczące zgody na przejęcie przez Gminę Brenna od Nadleśnictwa
Ustroń terenu stanowiącego ulicę Malinka w Brennej oraz zlecenie przez gminę
wykonania podziału geodezyjnego tej drogi.
Komisja przyjęła do wiadomości.
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3) Odczytano pismo dotyczące ulicy Jatny w Brennej Leśnicy. Mieszkańcy proszą o
wykonanie odwodnienia drogi na wskazanym odcinku oraz o zabezpieczenie skarpy
od strony potoku Jatny.
Komisja przyjęła do wiadomości.
4) Odczytano pismo radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego Pana Tadeusza Mendrek
dotyczące współpracy i uzgodnień Urzędu Gminy Brenna i Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych
Komisja przyjęła do wiadomości.
Ad. 5. Wolne wnioski.
1. Radna Helena Kłósko zapytała co z remontem chodnika na Bukową.
Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział, że możliwe jest tylko poprawienie jego stanu
w ramach remontów.
2. Radna Magdalena Myśliwiec zapytała czy będą dotacje dla mieszkańców do wymiany
pieców do ogrzewania.
3. Radna Magdalena Myśliwiec poprosiła o wyczyszczenie rowu przy ulicy Szpotawickiej.
4.

Radny Seweryn Greń zapytał o możliwości zlikwidowania zjazdu z drogi powiatowej do
rzeki na ulicy Bukowa wysokości Malwy 2 oraz poprosił o uzupełnienie desek w kładce
na Brennicy do ulicy Jawornik.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Barbara Greń

Magdalena Myśliwiec
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