Br.0002.3.2016
Protokół Nr XII/16
z posiedzenia XII sesji VII kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 23 czerwca 2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami
pozarządowymi w 2015 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Brenna za 2015 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy,
b) w sprawie nadania nazwy ulicy,
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brenna,
e) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na
lata 2016-2020,
f) w sprawie połączenia w Zespół Szkół w Brennej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka przy ulicy Leśnica 103, 43-438 Brenna i Gimnazjum im. Króla
Jana III Sobieskiego przy ulicy Górecka 224, 43-438 Brenna,
g) w sprawie zmiany Statutu Gminy Brenna,
h) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej,
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok,
j) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016
rok,
13. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru.
14. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.
15. Rozpatrzenie skarg.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.
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Ad. 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik, który na podstawie listy
obecności – 15 obecnych przy 15 osobowym składzie Rady Gminy - stwierdził, że obrady są
prawomocne. Przewodniczący Rady przywitał Wójta Gminy Pana Jerzego Pilcha wraz z
przedstawicielami Urzędu Gminy, wszystkich radnych Gminy Brenna, radnych powiatowych
Panią Danutę Wasilewską i Pana Tadeusza Mendrka, zaproszonych gości oraz wszystkich
przybyłych na sesję.
Ad. 2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek a następnie zapytał, czy są wnioski bądź
uwagi do porządku obrad. Przy braku uwag Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zapytał radnych, czy są uwagi do
protokołu z poprzedniej sesji. Przy braku uwag Przewodniczący poprosił o przyjęcie
protokołu z XI sesji. W wyniku głosowania 15 głosów „za” (15 obecnych) protokół Nr XI/16
został przyjęty.
Ad. 4. Informację o pracy wójta między sesjami (załącznik do protokołu) radni otrzymali
przed sesją. Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zwrócił się do radnych, czy są
pytania do przedstawionej informacji.
Radny Michał Rudzicki poprosił o informacje na temat spotkania wójtów, burmistrzów i
dyrektorów jednostek kulturalnych „Beskidzkiej 5”, które odbyło się 22 czerwca. Wójt
odpowiedział, że Stowarzyszenie „Delta Partner”, które koordynuje pracę „Beskidzkiej 5”
przedstawiło koncepcję projektu „Geopark Beskidy”. Projekt jest inicjatywą środowisk
ekologicznych i geologicznych promującego walory przyrodnicze Beskidu Śląskiego.
Kolejnym tematem spotkania był projekt serwera promującego region „Beskidzkiej 5” oraz
projekt związany z redykiem i możliwości finansowania dalszych działań w tym zakresie.
Omówiono również kwestie uczestnictwa w targach regionalnych oraz zapoznano się ze
wstępną ofertą wydania Beskidzkiej Karty Rabatowej.
Radny Michał Rudzicki w imieniu mieszkańców zapytał Wójta czy byłoby możliwe spotkanie
z mieszkańcami Górek, po wakacjach, ze względu na nieobecność Wójta na ostatnim
spotkaniu. Wójt odpowiedział, że rozważał możliwość spotkania się z mieszkańcami jesienią,
nie może w tej chwili podać dokładnego terminu. Radny podziękował Pani Skarbnik i
Naczelnikowi Wydziału Inwestycji za poprowadzenie spotkania z mieszkańcami w Górkach
w zastępstwie za Wójta.
Radna Helena Kłósko poprosiła o informację ze spotkania Wójta w dniu 13 maja z Dyrekcją
Lasów Państwowych. Wójt odpowiedział, że spotkanie było kontynuacją wcześniejszego
spotkania, które odbyło się w siedzibie Lasów Państwowych. Wizyta związana była z wizją
lokalną terenów zaplanowanych pod Kompleks „Kotarz” i rozeznaniem przez Dyrekcję tego
tematu. Wójt wyjaśnił, że decyzja Lasów Państwowych będzie potrzebna na etapie tworzenia
planu miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zapytał, czy są jeszcze pytania do Wójta. Przy
braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5. Ocenę zasobów pomocy społecznej (załącznik do protokołu), radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję. Przewodniczący obrad informując, że dokument był przedstawiany na
posiedzeniach Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania do przedstawionego dokumentu. Przy
braku pytań Przewodniczący poprosił o przyjęcie „Oceny…” w formie głosowania. W
wyniku głosowania 15 głosów „za” (15 obecnych) „Ocena zasobów pomocy społecznej”
została przyjęta.
Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami
pozarządowymi w 2015 roku (załącznik do protokołu), radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję. Przewodniczący informując, że dokument był przedstawiany na posiedzeniach Komisji
zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego dokumentu. Przy braku pytań
Przewodniczący poprosił o przyjęcie informacji w formie głosowania. W wyniku głosowania
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15 głosów „za” (15 obecnych) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy
Brenna z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku zostało przyjęte. Przewodniczący
przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi Wójta.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik poprosił o przedstawienie informacji na temat
postępu prac przy opracowywaniu Studium w kontekście inwestycji „Kotarz”. Naczelnik
Dariusz Jakubiec poinformował, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie w
Urzędzie Gminy Brenna. Udział w spotkaniu wzięli Pan Bogusław Holeksa- wnioskodawca,
inicjator koncepcji, Zygmunt Greń - koordynator koncepcji, Maciej Roth- architekt, Jan
Knura – wykonawca z Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej, który na zlecenie Gminy
wykonuje projekt Studium oraz Pani Magdalena Czechowska, ze strony Urzędu Wójt, Pani
Skarbnik, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury, Beata Zając - inspektor ds.
planowania przestrzennego. Podczas spotkania pomysłodawcy zaprezentowali uzupełnioną
koncepcję Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku o nowe rozwiązania, które
zobowiązali się zebrać i przedłożyć w urzędzie do 28 kwietnia 2016 r. W związku z tymi
ustaleniami urząd został zmuszony do spisania aneksu do umowy - na wykonanie pierwszego
etapu projektu studium - wydłużając realizację do 14 czerwca 2016 r. Następnie 29 kwietnia
2016 r. do urzędu wpłynęło pismo uzupełniające koncepcję KCAW – niekompletne - bez
załącznika graficznego. W dniu 2 maja 2016 r. zgodnie z podpisaną umową, urbaniści
przekazali opracowany projekt studium. W dniu 5 maja 2016 r. do urzędu wpłynęło pismo
stanowiące uzupełnienie pisma z 29 kwietnia 2016 r. w dalszym ciągu bez załącznika
graficznego. W dniu 6 maja 2016 r. do urzędu wpłynęło kolejne pismo z załącznikiem
graficznym stanowiące uzupełnienie pisma z 29 kwietnia 2016. W tym samym dniu materiały
złożone w urzędzie zostały wysłane wykonawcy w celu ich wprowadzenia do projektu
studium. W międzyczasie wpływały do urzędu pisma osób, które nie wyrażały zgody na
przebieg gondoli po ich terenie. 17 maja 2016 r. urbaniści przekazali projekt uwzględniający
koncepcję KCAW. Projekt ten został przesłany do inicjatorów koncepcji celem
zweryfikowania czy wszystkie elementy, o które wnioskowali znalazły się w projekcie
Studium. W dniu 23 maja 2016 r. przedstawiciele KCAW przesłali do urzędu uwagi do
projektu studium. Przesłane uwagi w dniu 24 maja 2016 r. zostały zweryfikowane przez urząd
i przekazane wykonawcy do uwzględnienia w projekcie. W dniu 25 maja 2016 r. P. Holeksa
zawnioskował o dokonanie korekty w projekcie tzn., powiększenie strefy Odnawialnych
Źródeł Energii o mocy przekraczającej 100kW w północno-zachodniej części hali Kotarz, na
powierzchni 3- 3,5 ha, a następnie przesłano załącznik graficzny z powiększoną strefą. W
dniach od 27 maja do urzędu wpłynęło kilkadziesiąt pism o udostępnienie projektu studium
uwzględniającego koncepcję KCAW, Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz
udzieleniu szeregu innych informacji. 14 czerwca 2016 r. wykonawca przekazał Gminie,
zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, projekt Studium. Urząd ma 30 dni na jego
zweryfikowanie i sprawdzenie. Po tym terminie Urząd będzie przystępował do opiniowania i
uzgadniania projektu.
Radna Helena Kłósko podziękowała dyrektorowi Zakładu Budżetowego za zasypanie dziur
na ulicy A. Krajowej w Brennej. Radna podziękowała radnej powiatowej Pani Danucie
Wasilewskiej za interwencję w starostwie powiatowym w sprawie wykonania przeglądu
mostu na potoku Chrobaczy. Urząd Gminy otrzymał pismo informujące, że stan techniczny
mostu jest dobry.
Radny Michał Rudzicki poprosił w imieniu mieszkańców o wykonanie punktu
oświetleniowego w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wesołej w Górkach, koło tzw.
dużego wodospadu. W okresie wakacyjnym przebywa w tym rejonie sporo młodzieży
przesiadującej tam do późnych godzin nocnych. Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział,
że należałoby wykonać oświetlenie uliczne z sieci Tauron albo wykonać punkt oświetleniowy
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hybrydowy ale te rozwiązania są bardzo drogie. W tym rejonie nie ma punktu zapalania.
Następnie radny poprosił o zamontowanie lustra drogowego na ulicy Szczęśliwej w Górkach.
Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział, że lustra są zamówione.
Radny Stanisław Heller zapytał, jak wygląda sprawa z terenem pod chodnik na Bukowej a
następnie poinformował o konieczności wycięcia zwisających na chodnik gałęzi drzew na
odcinku od Spalonej w dół oraz koło Nadleśnictwa. Naczelnik Dariusz Jakubiec
odpowiedział, że działka należąca do Lasów Państwowych znajdująca się pod drogą została
przez PZDP zgłoszona do wydziału nieruchomości. Pani Naczelnik wydziału nieruchomości
zwróciła się do urzędu gminy z propozycją aby urząd porosił Lasy Państwowe o podział
geodezyjny tego gruntu. Po wstępnej rozmowie uzgodniono, że Lasy Państwowe dokonają
podziału gruntu po otrzymaniu pisma z wydziału nieruchomości.
Radny Jan Staś zapytał na jakim etapie jest remont ulicy Józefa Madzi. Naczelnik Dariusz
Jakubiec odpowiedział, że przygotowywana jest dokumentacja i trwają uzgodnienia z siecią
energetyczną i gazownią. Termin rozpoczęcia remontu to najprawdopodobniej wrzesień tego
roku. Następnie radny poprosił o usunięcie trawy na chodniku wokół Pomnika przy stacji
paliw w Brennej. Dyrektor Zakładu Budżetowego odpowiedział, że trawa została spryskana
preparatem i lada dzień zostanie usunięta. Radny przekazał prośbę właścicielki Pensjonatu
Krystyna o zamontowanie jednej lampy na ulicy Partyzantów od strony Starej Karczmy.
Radna Elżbieta Hubczyk podziękowała w imieniu mieszkańców za wykonywany chodnik
od Brennej Skrzyżowanie w kierunku Górek oraz przekazała, że mieszkańcy są zadowolenie z
wykonywanych remontów cząstkowych na drogach. Radna poprosiła o zwrócenie uwagi na
skrzyżowanie ulicy Cisowej z ulicą Głębiec i ewentualne oznakowanie tych ulic dla poprawy
bezpieczeństwa kierujących.
Radny Seweryn Greń zapytał na jakim etapie są prace związane z wykonaniem oświetlenia
przy drodze powiatowej na odcinku od Spalonej w górę do Gimnazjum. Naczelnik Dariusz
Jakubiec odpowiedział, że projekt jest zlecony, realizacja w przyszłym roku.
Radny Bogusław Gruszczyk poprosił o pomalowanie barierek na moście na ulicy
Krzywonek, a następnie poruszył sprawę parkowania samochodów na chodniku przy drodze
powiatowej od skrzyżowania z ulicą Chrobaczy w kierunku Bukowej. Radny poinformował,
że w ostatnią niedzielę parkowało na tym chodniku ok. 50 samochodów a mieszkańcy mówią,
że czasami jest ich znacznie więcej. Radny stwierdził, że należy się zastanowić w jaki sposób
tą sytuację rozwiązać. Półtora metra chodnika musi być wolnego, niestety nie ma kto tego
wyegzekwować od kierowców. Następnie Radny poprosił o wymalowanie pasów skrajnych
na drodze powiatowej na Leśnicy.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik zapytał, w jaki sposób został rozwiązany
problem z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych na czas robót budowlanych w
Przedszkolu w Górkach. Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział, że wstępnie uzgodniono
z firmą budowlaną, że przedszkole pozostanie w budynku na czas robót. Firma
zadeklarowała, że będzie wykonywać prace budowlane, przy jednoczesnym funkcjonowaniu
przedszkola i innych podmiotów mieszczących się w tym budynku.
Radny Krystian Żyłka w imieniu mieszkańców poprosił o naprawienie ławek na
przystankach i posprzątanie śmieci na przystankach i wokół nich. Przekazał prośbę
mieszkańców o zamontowanie ławek wzdłuż rzeki Brennica od Jatnego w kierunku Centrum.
Naczelnik Dariusz Jakubiec odpowiedział, że jeśli chodzi o ławeczki wzdłuż Brennicy to
Gmina jest na etapie tworzenia projektu transgranicznego ze Słowacją, w ramach którego
zaprojektowana byłaby ścieżka spacerowo-rowerowa od Centrum do kładki w Jatnym wraz z
małą architekturą w ramach której będą zamontowane na wałach ławeczki. Radny poprosił
również o pomalowanie barierek na wszystkich mostach na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Janasik udzielił głosu Panu Tadeuszowi Mendrkowi
radnemu powiatowemu. Radny Tadeusz Mendrek w kontekście rozmów na ostatniej sesji
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Rady Gminy Brenna, przekazał zebranym, że wystąpił z pismem do PZDP z prośbą o
zorganizowanie spotkania z władzami Gminy Brenna i radnymi powiatowymi w celu
określenia działań na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Brenna. W
piśmie radny powiatowy zgłosił tematy, które powinny być przedmiotem wspólnych działań
(kserokopia pisma przekazana do biura Rady Gminy). Radny Tadeusz Mendrek przybliżył
sposób finansowania inwestycji powiatowych w gminach, poinformował, że obecnie trwają
prace nad aktualizacją WPI Powiatu Cieszyńskiego w związku z czym należałoby pilnować i
zgłaszać konieczne inwestycje, aby zostały ujęte w tym dokumencie. Następnie radny
nawiązał do inwestycji związanej z modernizacją głównej drogi powiatowej i dokumentacją
w tym zakresie. Radny stwierdził w kontekście otrzymanego od Pana Marka Gac (obecny na
sali) pisma, że dokumentacji modernizacji drogi powiatowej na odcinku od Sojki do Brennej
nie było, przy czym w rozumieniu radnego dokumentacja składa się z zatwierdzonego
projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Radny powiatowy zobowiązał się do sprawdzenia
czy w Starostwie Powiatowym jest taka dokumentacja. Wójt odpowiedział w kwestii
wyjaśnienie sprawy dokumentacji znajdującej się w Starostwie Powiatowym, że była
wykonana, jednakże nie uwzględniała formy odwodnienia całego odcinka drogi. Projekt był
prawdopodobnie z 2004 roku i nie uwzględniał wielu inwestycji, które wzdłuż tej drogi na
przestrzeni lat powstały. Uzupełnienie dokumentacji byłoby droższe niż wykonanie nowej
dokumentacji planowanego odcinka drogi, w związku z tym zarezerwowano w budżecie
powiatu środki, które można było wówczas otrzymać z ministerstwa rozwoju. W
międzyczasie pieniądze w ministerstwie zostały wycofane, zatem projekt nie wszedł do
realizacji. W Starostwie Powiatowym pozostawiono wówczas w budżecie środki w wysokości
ok. 200 tysięcy złotych na wykonanie projektu na odcinku od mostu przy ulicy Tartacznej do
ronda w Górkach.
Przewodniczący podsumowując dyskusję wyraził zadowolenie ze wspólnych działań i
współpracy z Powiatem a następnie zarządził 5 minutową przerwę.
Ad. 8.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy o
przedstawienie informacji na temat prac między sesjami.
Radny Stanisław Heller – przedstawił informację z przebiegu posiedzenia Komisji
Statutowej, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 r. Radny – przedstawił również informację
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 30 maja oraz 6 czerwca 2016 r.
Radna Gabriela Gańczarczyk - Dec - przedstawiła informację z Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2016 r.
Radny Krystian Żyłka – przedstawił informację z przebiegu posiedzenia Komisji
Budżetowo– Gospodarczo – Finansowo – Rolnej, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r.
Radny Krzysztof Staś – przedstawił informację z przebiegu posiedzenia Komisji Ładu
i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 r.
Radny Seweryn Greń – przedstawił informację z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju
Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2016 r.
Przewodniczący zapytał radnych czy są pytania, uwagi lub wnioski do przedstawionych
informacji. Przy braku pytań Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 9
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4200/I/76/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku I
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
(załącznik do protokołu). Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2015
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Brenna były szczegółowo omawiane na
posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy. Przewodniczący zapytał czy są pytania
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do przedstawionych sprawozdań. Przy braku pytań Przewodniczący przystąpił do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 10.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku głosowania
15 głosów „za” (15 obecnych) przyjęto uchwałę Nr XII/125/16 w sprawie jw.
Ad. 11.
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium (załącznik do protokołu) oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym wniosku. Radny Stanisław Heller Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Brenna z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2015
(załącznik do protokołu) a następnie odczytał uchwałę Nr 4200/I/131/2016 z dnia 13 czerwca
2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna, wraz z uzasadnieniem
(załącznik do protokołu).
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy a następnie poprosił o przegłosowanie. W wyniku głosowania bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady - 15 głosów „za” (15 obecnych) przyjęto
uchwałę Nr XII/125/16 w sprawie jw.
Wójt podziękował radnym a w szczególności Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za
udzielone absolutorium.
Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przedstawiony projekt uchwały dotyczył propozycji nazwy ulicy
„Kalinowa”. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/126/16 w sprawie jw.
b) w sprawie nadania nazwy ulicy
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przedstawiony projekt uchwały dotyczył propozycji nazwy ulicy
„Miarki”. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
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„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/127/16 w sprawie jw.
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 4 głosy „za”, 0
głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/128/16 w sprawie jw.
d) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brenna
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/129/16 w sprawie jw.
e) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata
2016-2020
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji.
Przewodniczący przywitał przedstawiciela firmy ECOVIDI z Krakowa, która opracowała
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna, prosząc autora dokumentu o krótkie
streszczenie treści w nim zawartych. Następnie Przewodniczący przedstawił opinie
poszczególnych komisji.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
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„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/130/16 w sprawie jw.
f) w sprawie połączenia w Zespół Szkół w Brennej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka przy ulicy Leśnica 103, 43-438 Brenna i Gimnazjum im. Króla
Jana III Sobieskiego przy ulicy Górecka 224, 43-438 Brenna
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/131/16 w sprawie jw.
g) w sprawie zmiany Statutu Gminy Brenna
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/132/16 w sprawie jw.
h) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
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Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/133/16 w sprawie jw.
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę, która została wypracowana na
posiedzeniach komisji budżetowej i komisji rozwoju. Autopoprawka polega na zmianie
nazwy zadania inwestycyjnego w przedszkolu z „zakup kosiarki dla Przedszkola Publicznego
nr 1 w Brennej” na „zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej”.
Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z
autopoprawką. W wyniku głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” (15 obecnych) przyjęto uchwałę XII/134/16 w sprawie jw.
j) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały, który był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Przewodniczący przedstawił opinie poszczególnych komisji.
Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolna – 7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska – 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/135/16 w sprawie jw.
k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok
Przewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały a następnie poprosił Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o odczytanie wypracowanego przez komisję planu pracy. Radny
Stanisław Heller odczytał plan pracy na drugie półrocze 2016 roku.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku
głosowania - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15
obecnych) przyjęto uchwałę XII/136/16 w sprawie jw.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik odczytał zawiadomienie o wszczęciu postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/121/16 Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brennej. Przewodniczący wyjaśnił, że uwagi Nadzoru Prawnego zostały
zrealizowane poprzez przyjęcie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.
Ad. 14. Brak
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik odczytał przekazaną przez Kuratorium Oświaty skargę
Pani Aleksandry Swoboda-Waniołka na bezczynność dyrektora Gimnazjum w Brennej.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo skarżącej skierowane do Przewodniczącego Rady
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Gminy, w którym skarżąca wnosi o rozpatrzenie skargi. Przewodniczący odczytał pismo
wystosowane z biura Rady Gminy do dyrektora Gimnazjum w Brennej z prośbą o pisemne
ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze oraz o osobiste złożenie wyjaśnień na
posiedzeniu Komisji Oświaty. Następnie Przewodniczący przedstawił pismo wystosowane z
biura Rady Gminy do skarżącej, w którym informuje o sposobie i terminie rozpatrzenia
skargi.
Przewodniczący poinformował, że dyrektor Gimnazjum złożył wyjaśnienia na piśmie kierując
je do Przewodniczącej Komisji Oświaty oraz do Przewodniczącego Rady a następnie odczytał
treść tej korespondencji. Przewodniczący poinformował, że skarga była rozpatrywana przez
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych i poprosił
Przewodniczącą Komisji Gabrielę Gańczarczyk-Dec o odczytanie wypracowanego
stanowiska. Przewodniczący Rady Marcin Janasik zapytał czy są pytania w przedstawionej
sprawie. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi wraz z uzasadnieniem i poprosił o przegłosowanie. W wyniku głosowania
13 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” (15 obecnych) przyjęto
uchwałę Nr XII/137/16 w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ad. 16. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Marcin Janasik odczytał pismo mieszkańców w sprawie przejęcia
przez Gminę Brenna gruntów znajdujących się pod ulicą Kamionka w Górkach na odcinku od
skrzyżowania ul. Żory do skrzyżowania z ul. Skośną. Przewodniczący poinformował, że
wniosek mieszkańców był rozpatrywany na Komisji Ładu, która w celu wypracowania
stanowiska odbyła wizję w terenie, jak również omawiany na komisji Rozwoju. W związku z
wypracowanym stanowiskiem na dwóch komisjach należy wypracować wspólne stanowisko
Rady Gminy w sprawie przejęcia wskazanych gruntów. Przewodniczący poprosił o
przegłosowanie wniosku. Wynik głosowania – 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik udzielił głosu Panu Markowi Gac. Pan Marek Gac
zwrócił się do Rady Gminy Brenna w celu omówienia problemu związanego
bezpieczeństwem na drodze powiatowej biegnącej przez Górki Małe i Wielkie. Pan Marek
Gac, jako mieszkaniec przy drodze powiatowej zwrócił się do Starostwa z pytaniem o
możliwość modernizacji tej drogi. Ze Starostwa uzyskał informację, że droga będzie
modernizowana na odcinku od mostu do ronda. Pan Marek Gac zaznaczył, że należy dążyć do
modernizacji odcinka od ronda do ulicy Stara Droga w Górkach Małych. Na wskazanym
odcinku drogi i chodniku dla pieszych od 42 lat nie było wykonanej żadnej naprawy, w
związku z czym chodnik jest w bardzo złym stanie. Pan Marek Gac poprosił o modernizację
tego chodnika. Następnie Pan Marek Gac wskazał na problem z brakiem przejścia dla
pieszych na wysokości ulicy Zamilerze i na ulicy Stara Droga. Następnie Pan Marek Gac
zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych w okolicach sklepu „Delikatesy Centrum” oraz
brak możliwości bezpiecznego przejścia po pasach. Kierowcy parkujący pod sklepem
wjeżdżają na drogę na całej szerokości parkingu, do tego wyjeżdżają samochody z magazynu
i z parkingu po drugiej stronie drogi. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo pieszych. Kolejnym problemem jest brak widoczności przy wyjeżdżaniu na
drogę powiatową z parkingu przy aptece koło ronda. Kolejnym problemem zgłoszonym przez
mieszkańca jest ogromna wyrwa przy wale w korycie rzeki Brennica, sprawa była zgłaszana
już na piśmie do Urzędu Gminy. Pan Marek Gac zwrócił uwagę na bazę transportową w
Brennej na posesji Pana Sikory, samochody Tir przejeżdżając koło domu Pana Gac i sąsiadów
powodują drgania budynków. Na zakończenie wypowiedzi Pan Marek Gac poprosił radnych
o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.
Przewodniczący Rady Marcin Janasik udzielił głosu Panu Danielowi Moskała, który
przybył na obrady Rady Gminy w celu złożenia oświadczenia, że nie jest on przeciwny
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rozwojowi gminy Brenna. Problem z inwestorami projektu Kotarz związany jest z brakiem
porozumienia się, co do kwoty wykupu terenu pod inwestycję. Pan Daniel Moskała wyjaśnił,
że nie wyraził zgody na proponowany przebieg kolejki gondolowej, ze względu na zbyt małą
odległość od domu. Przebieg tej kolejki w proponowanej wersji tj. 40 metrów od budynku
byłby bardzo uciążliwy. Pan Daniel Moskała stwierdził, że działania inwestora nie są przez
niego akceptowane. Pan Daniel Moskała zaproponował, aby radni zobaczyli ukształtowanie
terenu i sami ocenili, dlaczego przebieg kolejki nie jest przez niego akceptowany. Pan
Stanisław Heller stwierdził, że sensowne byłoby pójcie w teren po zobaczeniu projektu
Studium. Pan Dariusz Jakubiec odpowiedział, że Studium nie odpowie na wiele pytań, jest to
dokument bardzo ogólny, który nie zawiera szczegółowo określonych przebiegów wyciągów.
Przewodniczący Rady zaproponował spotkanie radnych, inwestorów i projektanta w celu
zobaczenia terenu pod inwestycję Kotarz. Przy akceptacji tej propozycji przez radnych,
Przewodniczący poinformował, że termin spotkania zostanie przekazany radnym
telefonicznie.
Dyrektor OPKiS Pani Katarzyna Macura omówiła zakres działań związanych z
przygotowaniem Dożynek w sierpniu br. oraz poinformowała, że koszt tej imprezy wzrośnie
o ok. 9.000,- zł ze względu na zgłoszenie jej, jako impreza masowa.
Wójt Gminy poinformowała radnych o realizacji Programu 500+. Na dzień 22 czerwca
rozpatrzono 860 wniosków, wydano ok. 695 decyzji, objęto programem ok. 1330 dzieci.
Radny Bogusław Gruszczyk zwrócił uwagę na konieczność wykonania w pierwszej
kolejności chodnika dla pieszych na Leśnicy od szkoły podstawowej. Radny zapytał dlaczego
oznakowanie na skrzyżowaniu przy Stacji Paliw nie zostało zmienione. Prawdopodobnie
trwałość projektu zakończyła się w maju tego roku, w związku z tym można by było już
zmienić organizację ruchu na tym skrzyżowaniu. Pan Tadeusz Mendrek potwierdził
informację i zasugerował wystosowanie wniosku do Powiatu w tej sprawie. Radny Bogusław
Gruszczyk przekazał informacje ze spotkania z Komendantem Powiatowym Policji. Radny
stwierdził, że rozwiązaniem dla naszej gminy byłyby służby płatne tj. 25,- zł na godzinę.
Radny poprosił o udostępnienie miejsca dla dzielnicowych i wyznaczenie godzin dyżurów.
Radny Heller Stanisław zawnioskował o przygotowanie uchwały w sprawie poparcia
działań, które mają na celu oddzielenie gliwickiego oddziału Centrum Onkologii w
Warszawie i powołania Śląskiego Instytutu Onkologii. Przewodniczący Rady przypomniał, że
uchwały podejmowane w innych gminach województwa śląskiego w tej sprawie są
przesyłane do Urzędu i były skierowane na Komisję Oświaty. Przewodniczący poprosił o
przegłosowanie wniosku. W wyniku głosowania 15 głosów „za”, uchwała w tej sprawie
zostanie przygotowana na następną sesję.
Radny Bogusław Gruszczyk poruszył temat związany z dietami radnych. Złożył propozycję
zmiany wypłacania diety dla radnego w formie ryczałtu miesięcznego. Poruszył również
temat wysokości diety dla wiceprzewodniczących. Tematy te był omawiane na wszystkich
komisjach.
Radny Jan Staś powiedział, że jego zdaniem jeśli wiceprzewodniczący poprowadzi sesję to
powinien otrzymać dietę, jeśli nie prowadzi sesji to wynagrodzenie się mu nie należy. Radny
stwierdził, że wypracowana do tej pory forma wypłacania diet powinna zostać nie zmieniona.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję dotyczącą zmian w ilości dotychczasowych
komisji. Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wypracowanego wniosku polegającego
na zmianie dotychczasowej ilości komisji. Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 5 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
W związku z wynikiem głosowania Przewodniczący poprosił o dyskusję i wypracowanie
stanowiska w sprawie ilości powołania nowych komisji, poza Komisją Rewizyjną, której
utworzenie jest obligatoryjne.
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Po dyskusji został złożony przez Radnego Michała Rudzickiego wniosek o połączenie
Komisji Budżetowej z Komisją Rozwoju i powołanie nowej komisji oraz o połączenie
Komisji Oświaty z Komisją Ładu i powołanie nowej komisji, przy czym konieczne będzie
przeprowadzenie nowych wyborów do poszczególnych komisji. Wynik głosowania: 8 głosów
„za”, 4 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący podsumował dyskusję i głosowanie stwierdzając, że został przyjęty wniosek
o zmianę ilości dotychczasowych Komisji na dwie komisje plus Komisja Rewizyjna.
Sekretarz Gminy Krzysztof Majeran podsumował dyskusje stwierdzając, że przegłosowane
wnioski są wnioskami intencyjnymi mówiącymi o kierunkach dalszego działania. Na tym
etapie należy zakończyć dalszą dyskusję i podjąć działania w celu realizacji wypracowanych
wniosków.
Ad. 17. Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady sesji, która trwała od
godziny 16:00 do godziny 20:30. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w
obradach.

Protokołowała

Przewodniczący obrad

Barbara Greń

Marcin Janasik
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