Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18 lutego 2016 r.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Spotkanie z Panią Katarzyną Macura Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy
Brenna.
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
4. Opinie do projektów uchwał na X sesję.
5. Praca nad projektem Statutu Gminy Brenna.
6. Pisma skierowane na komisję.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1. Spotkanie radnych z Dyrektor OPKiS dotyczyło wyjaśnień na temat zorganizowanego
przez OPKiS turnieju gier komputerowych „Pro Evolution Soccer 2016” rozgrywanego na
konsolach Sony Playstation 3, w którym na podstawie informacji opublikowanych w
tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” uczestniczył i zajął I miejsce pracownik Ośrodka.
Przewodnicząca Komisji wyraziła dezaprobatę dla sposobu przeprowadzenia turnieju, z
powodu którego gmina Brenna znalazła się dwukrotnie na łamach tygodnika. Przewodnicząca
Komisji poprosiła panią Dyrektor o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i zapytała czy pracownik
Ośrodka był poinformowany o fakcie, że nie może brać udziału w tym turnieju.
Przewodnicząca Komisji zasugerowała, że należałyby się przeprosiny za zaistniałą sytuację
na łamach gazety.
Dyrektor stwierdziła, że popełniła błąd ponieważ nie zwróciła szczególnej uwagi na
zagrożenie, jakie może wyniknąć z faktu uczestnictwa stażysty Ośrodka w organizowanym
turnieju a nawet wygrania takiego konkursu. W przypadku turnieju o takim charakterze,
pracownicy Ośrodka nie mają wpływu na wynik zawodów. Jeśli chodzi o osobę uczestniczącą
w tym turnieju, która w prasie została opisana jako pracownik OPKiS, to była to osoba
skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy do Ośrodka w charakterze stażysty, a następnie
zatrudniona w Ośrodku na umowę zlecenie, co wynika ze zobowiązań pomiędzy PUP a
OPKiS wobec osób odbywających staż. Osoba ta nie była i nie jest pracownikiem etatowym
Ośrodka. Nagroda w postaci konsoli Play-Station nie została przez tą osobę przyjęta i jest do
dyspozycji Ośrodka.
Dyrektor Ośrodka przeprosiła radnych za to, że przy ośmioletnim doświadczeniu w tej pracy,
nie zwróciła baczniejszej uwagi na ewentualne zagrożenie.
Po dyskusji i wyjaśnieniach Radni stwierdzili, że jakiekolwiek tłumaczenia w zaistniałej
sytuacji nie mają już znaczenia. Sytuacja jest naganna. Należy przyjąć krytykę i zapamiętać,
że tego typu sytuacja nie może się powtórzyć. Ponadto radni zobowiązali Panią Dyrektor do
napisania notatki na łamach gazety „Wieści znad Brennicy” i przekazania tej nagrody osobie,
która zajęła II miejsce. Radni stwierdzili, że należy odchodzić od organizacji turniejów
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komputerowych, a nagrody nie powinny być tak kosztowne. Radni stwierdzili, że dyplom czy
medal powinien być satysfakcjonujący dla wygranego.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Dyrektor o informację, czy
pomieszczenia na Amfiteatrze wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w
projekcie unijnym. Dyrektor OPKiS odpowiedziała, że w 2011 roku OPKiS zawarł z
Urzędem Gminy umowę użyczenia na czas trwania projektu. Po sprawdzeniu zapisów
projektu nie ma obaw, że pomieszczenia na amfiteatrze są wykorzystywane niezgodnie z
przeznaczeniem. Dwa pomieszczenia na parterze mogą być wykorzystane na wystawy oraz
jako pomieszczenia służące do przekazywania informacji turystom i mieszkańcom.
Radny Michał Rudzicki zapytał o wynik rozmów z LKS Beskid Brenna na temat przejęcia
organizacji Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej. Wójt odpowiedział,
że Zarząd LKS nie przyjął żadnej propozycji ze strony Urzędu Gminy. Mistrzostwa w tym
roku będą organizowane przez LKS Beskid.
Ad. 2. Przewodnicząca Komisji zaproponowała na swojego zastępcę Pana Seweryna Greń,
który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Propozycja
została przegłosowana 4 głosy „za” (5 obecnych).
Ad. 3. Komisja przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
Ad. 4. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał przygotowane na X sesję w
dniu 25 lutego 2016 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała następujące projekty uchwał
(opinie w załączeniu do protokołu):
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na dofinansowanie działalności powiatowego ośrodka wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie w odniesieniu do osób z terenu Gminy Brenna
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta BielskoBiała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej
c) w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Brenna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy
Brenna w 2016 roku
e) w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/372/14 Rady Gminy Brenna z dnia 11 września
2014 r.
f) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
g) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
h) w sprawie ustalenia zmiany składu lokalu mieszkalnego nr 8 i ustalenia nowych udziałów
w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali
i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
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j)
k)
l)
m)
n)

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brenna
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej – działki 3421/6 o
powierzchni 0,0689 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 39 wraz z prawem
własności wyodrębnionego w tym budynku lokalu mieszkalnego nr 3 ha stanowiących
własność Gminy Brenna

Ad. 5. Po przeprowadzonej dyskusji na temat analizy przygotowanego projektu Statutu
Gminy Radni wnioskują o powołanie komisji doraźnej do spraw opracowania Statutu Gminy
Brenna.
Ad. 6. Pisma skierowane na komisję
1. Odczytano pismo mieszkańców ulicy Żory skierowane do Wójta i do wiadomości Rady
Gminy w sprawie konieczności podłączenia budynków przy tej ulicy do kanalizacji
sanitarnej.
Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział, że mieszkańcy otrzymali informację, że nie ma
takiej możliwości ze względu na fakt, iż gminna sieć kanalizacyjna budowana jest w obrębie
aglomeracji. Treny przy ulicy Żory są poza aglomeracją.
Komisja przyjęła do wiadomości
2. Odczytano pismo mieszkańca skierowane do Rady Gminy z prośbą o pomoc finansową,
ze względu na pożar budynku mieszkalnego.
Wójt wyjaśnił, że ze strony gminy mieszkańcowi została udzielona pomoc materialna w
postaci zasiłku celowego ze strony GOPS oraz pomoc w usunięciu odpadów.
Komisja przyjęła do wiadomości
3. Odczytano pismo Radnej Heleny Kłósko wnioskujące o umieszczenie w porządku obrad
sesji punktu dotyczącego dyskusji na temat działań Ośrodka Promocji Kultury i Sportu w
związku z artykułami w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że pismo zostało skierowane na komisje w celu
uzgodnienia dalszego postepowania z wnioskiem radnej.
Radna Helena Kłósko wycofała swój wniosek stwierdzając, że jeśli temat zostanie
przedyskutowany na komisji to nie ma potrzeby dalszej dyskusji na sesji. Radna zapytała
Wójta jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do Pani Dyrektor. Wójt
odpowiedział, że przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z Panią Dyrektor, w której wyraził
swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.
4. Odczytano pismo mieszkańców Gminy Brenna skierowane do Przewodniczącego Rady i
Wójta w związku artykułami w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, w którym wyrazili swoje
stanowisko i pozytywną ocenę całej dotychczasowej działalności radnego Stanisława
Hellera.
Komisja przyjęła do wiadomości
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Ad. 7. Wolne wnioski.
1) Radna Magdalena Myśliwiec poinformowała o dziurach w drodze na ulicy Szpotawickiej.
Radna poinformowała o konieczności zamontowania monitoringu na placu „Pod
Brandysem” w Górkach. Są sygnały od mieszkańców o skandalicznym zachowaniu
młodzieży w tym miejscu.
2) Radna Helena Kłósko zgłosiła problem związany z nieuprzątniętymi posesjami.
Należałoby wypracować sposób działania w takich przypadkach. Wezwanie właściciela
posesji do uprzątnięcia nie daje efektu. Radna przypomniała o konieczności wycięcia
starych drzew przy potoku Chrobaczy.
3) Wniosek o powołanie doraźnej Komisji Statutowej w celu opracowania nowego Statutu
Gminy Brenna. Wniosek przegłosowano – 5 głosów „za”. Zainteresowanie uczestnictwem
w Komisji wyrazili wszyscy członkowie komisji Rozwoju (5 osób).
4) Wójt poinformował radnych o projekcie rewitalizacji budynku GOK i możliwości zakupu
terenu o powierzchni ok. 38 m² od właściciela działki przylegającej do działki gminnej w
cenie 180,- zł za m².
Wójt poprosił radnych o przegłosowanie wniosku w sprawie zakupu terenu. Wniosek
został przyjęty - 5 głosów „za”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Barbara Greń

Magdalena Myśliwiec
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