Protokół
z posiedzenia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
w dniu 10 czerwca 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Spotkanie z dyrektorami Przedszkoli Publicznych i ZSP w Górkach – dyskusja na temat
naboru dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016.
2. Opinie do projektów uchwał
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Brenna za 2014 r.
4. Pisma skierowane na komisję.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1. Spotkanie z dyrektorami Przedszkoli Publicznych i ZSP w Górkach – dyskusja na
temat naboru dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016.
Ad. 2.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał przygotowane na V sesję w dniu 18
czerwca 2015 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała (opinie w załączeniu do protokołu)
następujące projekty uchwał:
a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
b) w sprawie udzielenia Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 2603S Brenna –
Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku 0,6km”,
c) w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród
sportowych,
d) w sprawie zaopiniowania Propozycji planu Aglomeracji Skoczów,
e) w sprawie zmiany uchwały nr XL/330/2006 Rady Gminy Brenna z dnia 17 lutego
2006 r.
f) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości przez Wojewodę
Śląskiego na rzecz Gminy Brenna,
g) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna,
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h) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna,
i) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Brenna,
j) w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej,
k) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok,
l) w sprawie udzielenia Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na zadanie pn „Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach
Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do
Raju na odcinku ok. 0,8km”,
m) w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
n) w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ad. 3. Zostało rozpatrzone sprawozdanie finansowe Gminy Brenna za 2014 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2014 rok.
Ad. 4. Pisma skierowane na komisję.
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Ośrodka Wypoczynkowego „Savana” w Brennej
dotyczące prawnego uregulowania kwestii związanych z odtwarzaniem muzyki na terenie
Gminy Brenna przez podmioty gospodarcze zajmujące się usługami gastronomiczno –
turystycznymi.
Komisja przyjęła do wiadomości.
Odpowiedź na pismo zostanie wystosowana z Urzędu Gminy.
Ad. 5. Wolne wnioski.
1. Pani Elżbieta Hubczyk poprosiła w imieniu mieszkańców o wycięcie krzaków wzdłuż
drogi przy ul. Śniegociny.
2. Pani Gabriela Gańczarczyk-Dec poprosiła o wykoszenie wałów i ścieżek rowerowych
nad Brennicą.
3. Pani Gabriela Gańczarczyk-Dec poprosiła o zastanowienie się nad formą umożliwienia
skazanym – mieszkańcom gminy - odrobienia wyroku w pracach na rzecz Gminy
Brenna.
4. Pani Magdalena Myśliwiec poprosiła o zasypanie dziury w Górkach Centrum klińcem.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Barbara Greń

Gabriela Gańczarczyk-Dec
2

