
URZĄD GMINY BRODY

RAnA GMINY wpłynęlodn 1.2 ..MAJ.2nl4
W BRODACH znak 2Q~.\2'9I\Lt

. ilośćzal. .H.H.H..:=.O .

Z sesji Rady Gminy w i~~~:~~ł o~~~I~~~aO~~ kwietnia 20!4r. :~~~:'9:jiiH....:~Z,'
w łokalu Urzędu Gminy w Brodach.

Tematyka obrad:

1.0twarcie i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Czytanie protokołu z poprzedruej sesji ijego zatwierdzenie.
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwal.
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesji
i komisjach Rady.

6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy.
8.0cena reałizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu gminy za 2013 rok
9.Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
10.Sprawozdanie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z działalności w 2013 roku
i planach na 20 I4 rok.

I l.zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad sesji.

Ad.!
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan inż Jerzy

Stąporek, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny
stan 15-tu wszyscy obecni.

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Pan Andrzej Przygoda -Wójta Gminy Brody,
-Pani B.Lipa - Sekretarz Gminy Brody
-Pani G.Jesionek - radca prawna
-Pani Bogumiła Bugaj -Skarbnik Gminy,
-Pan Piotr Sadocha -Dyr. Biura LGD w Łagowie .."-kierownicy referatów i jednostek organizacY-inychUG
-sołtysi Gminy Brody
-regionalna prasa

Ad.2
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Odczytany protokół z sesji z dnia 28.03.I4r. zostały przyjęty jednogłośnie.



Ad.4
Realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 28 marca 2014 roku omówiła mgr inż. B.Lipa-

Sekretarz Gminy Brody -informując o sposobie realizacji każdej z poniższych uchwał:

-Uchwała NrXLII/26112014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIII/248/13 Rady
Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brody na lata 2014-2020. .
Zmiany wprowadzono - uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami

-Uchwała NrXLII/262/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zmiany wprowadzono, uchwala zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.

-Uchwała NrXLII/263/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.
Uchwałę przesłano do Gminy Nowa Słupia celem dalszej realizacji.

-Uchwała NrXLII/264/145 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2015 roku.
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami.

-Uchwała NrXLII/265/l4 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2014.
Uchwała jest w trakcie realizacji.

-Uchwała NrXLII/267/14 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne,
będących w zarządzie państwowego gospodarstwa leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Ostrowiec Świętokrzyski, położonych na terenie gminy Brody. "
Uchwała jest w trakcie realizacji.

Rada Gminy w Brodach przyjęła informację z realizacji uchwał.

Ad.5
Realizację wniosków, interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji w dniu 28 marca 2014

roku i Komisjach marcowych Rady Gminy omówiła Pani mgr inż. B.Lipa- Sekretarz Gminy Brody
informując, że:
- w m-eu kwietniu bI. zostały rozpoczęte remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych i będą przeprowadzane sukcesywnie w miarę potrzeb - odp. na wniosek Pana A.Popis

-zwrócono się do ZDP w Starachowicach o realizację interpelacji Pana T.Kępy, Pani E.Fogiel ,
Pani K.Łęckiej ,Pana R.Drożdza i Pana T.Bemaciaka,

-ławeczki przy placach zabaw zostaną zamontowane do koca czerwca br -odp. na wniosek Pana
R.Drożdza,



•

-zabezpieczono środki na remont dwóch dodatkowych pomieszczeń socjalnych w baraku w
Henryku- odp. na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje .

Ad.6
Wójt Gminy Pan mgr A. Przygoda omówił funkcjonowanie Urzędu między sesjami:

01.04.2014r- Powiatowy Zarząd PSL,
02.04.2014r. -udział w pracach Komisji Zabytków Gminnych,
07.04.2014r. -spotkanie z samorządcami nit drogi Nr 42,
08.04.2014r. -spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych nit drogi w Krynkach. Styków -spotkanie
nit strategii,
I0.04.2014r. -Starostwo Wydział Budownictwa -rozmowy nit inwestycji,
11.04.2014r. -PSP w Lubienii -spotkanie nit strategii,
15.04.2014r. -Kielce - konferencja e-świętokrzyskie,
16.04.2014r. -spotkanie wielkanocne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie
Kunowskim,
17.04.2014r. -spotkanie z pracownikami UG Brody nit strategii. Spotkanie z mieszkańcami nit
wykupu gruntów w Krynkach
23.04.2014r. -Chmielnik -inauguracja sezonu turystycznego,
24.04.2014r. -spotkanie nit strategii w obszarach przedsiębiorczości społecznej. Komisja
Budżetowa
25.04.2014r. -Komisja Oświaty.

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje.

Ad.7
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy:

-Uchwała NrXLII1/268/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
NrXXXVlII/248/2013Rady Gminy VI Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwala NrXLII1/269/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwała NrXLII1/270/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego PN."Aktywność
szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację działania 7.1,



-skrócenie czasu świecenia oświetlenia ulicznego było decyzją wszystkich radnych Gminy Brody.
Do ewentualnych zmian co do tego stanowiska należy wrócić w pracach komisji RG-
-wniosek o nagrodzenie Prezesa Klubu Biegacza Rudnik zostanie rozpatrzony do końca maja br.-
odp. na wnioski Pana J.Adamus,

-ubytki na ul. Spokojnej zostały dorażnie zabezpieczone masą betonową. Docelowa naprawa nastąpi
podczas prowadzonych już remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
-ul. Sosnowa w Dziurowie tę drogę będzie się utrzymywać w stanie przejezdności, bowiem plan
remontów i budowy dróg na bieżący rok uchwalony przez Radę Gminy nie przewiduje innych prac
na tej drodze,
-odpowiedz na wniosek o doręczenie wykładni prawnej i merytorycznej niezasadności wniosku w
sprawie obniżenia pensji Wójta o 70% została Panu Radnemu doręczona do rąk własnych. Wobec
wątpliwości zgłoszonych na ostatniej sesji co do takiego toku załatwienia wniosku, Radni na
Komisjach w dniach 24 i 25 kwietnia ponownie przeanalizowali Pana wniosek i przez głosowanie
jednogłośnie opowiedzieli się, że nie widza potrzeby obradowania na Komisjach na temat
uposażenia Wójta - odpowiedzi na wnioski Pana D.Krzewskiego,

-przejezdność na przedłużeniu ul.Długiej w Stawie Kunowskim została przywrócona na odcinku
500mb podczas przebudowy drogi do Boru Kunowskiego. Wykorzystane zostały wtedy zbędne
masy ziemne do zasypania dołów i wybojów na tej ulicy. Należy uczulić mieszkańców jak również
prowadzących jakiekolwiek roboty w tym rejonie, aby zbędne materiały z rozbiórek czy masy
ziemne z robót ziemnych kierować na tę właśnie drogę. Inną metodą przywrócenia przejezdności
jest wprowadzenie zadania do przyszłorocznego planu jako droga dojazdowa do pól- odp. na
wniosek Pani B.Gębura, Pana J.Adamus, Pana R.Drożdza, Pana K.Gębury i Pana Stanisława
Wrony,

-rowy melioracyjne za wyjątkiem cieku głównego zostały przypisane właścicielom działek
przyległych. Zgodnie z Prawem Wodnym do obowiązków właścicieli gruntów należy utrzymanie,
regulowanie i zapewnienie swobodnego spływu wód. Ciek główny jest własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - odp. na wniosek Pani B.Gębura,

-remont mostu na rZ.Kamienna zostanie wykonany w br. natomiast nie widzi się zasadności
przedłużania linii oświetleniowej przy ul.Warszawka w Dziurowie --odp. na wniosek Pana
M.Bębas,

-obecnie nie ma możliwości na wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia dla GOPS w
budynku UG Brody. Dyr. PANACEUM wygospodarował dodatkowe pomieszczenia na cele
administracyjne we budynku Ośrodka Zdrowia, a zajmowane pomieszczenia w budynku UG są
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu
-"dzikie wysypisko" przy drodze Kałkowskiej zostało usunięte w dniach 10 i 11 kwietnia br.-odp.
na wnioski Pana M.Jedlińskiego
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Podziałania 7.1.1 "Rozwój 1 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej",

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwała NrXLIII127112014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwała NrXLII1/27212014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2013 rok
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwała NrXLIII/273/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2013 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rada Gminy w Brodach przyjęła szczegółowo omówioną na Komisjach Rady Ocenę Zasobów
Pomocy Społecznej za 2013 rok dla gminy Brody. Ponadto na obradach sesji w dniu 28.03.br
dokonano szczegółowej oceny działalności GOPS w Brodach.

Ad.8
Pani B.Bugaj -Skarbnik Gminy Brody omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Brody

sporządzone na dzień 31.I2.2013 rok, które obejmuje:
-bilans z wykonania budżetu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013r.,
-łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na
dzień 31.I 2.20 13r.
-rachunek zysków i strat jednostki oraz łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony na dzień 31.I2.2013r.
- zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz łącznie jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.I2.20I3r.
Ponadto Pani Skarbnik omówiła:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok , które składa się z części
opisowej, 14 załączników,
- sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych jednostek kultury za 2013 rok, które
również składa się z części opisowej i załączników,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.20I3r. do 31.I2.20I3
roku, która uwzględnia przysługujące gminie prawa, zwiększenia i zmniejszenia mienia w trakcie
roku oraz uzyskane dochody z tytułu wykonywania posiadanych praw.
Realizacja budżetu Gminy Brody za 2013 rok przedstawia się następująco:
- zrealizowano dochody w kwocie 28.757.100, 78zł,
- wydatki w kwocie 26.631.719,04z1.
Osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 2.125.381,74zł przy planowanej w kwocie 936.961z1.



Wójt Gminy Pan mgr APrzygoda prezentacja multimedialną złożył sprawozdanie merytoryczne za
2013 rok w którym omówił pracę Urzędu w rozbiciu na poszczególne referaty oraz zrealizowane
zadania inwestycyjne przyjęte do planu i poprosił radnych o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy Pan inż. J.Stąporek odczytał Uchwałę Nr 32/1/2014 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu gminy za 2013 rok, w której pozytywnie opiniuje się przedłożone przez Wójta
Gminy Brody sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na swoim posiedzeniu szczegółowo zapoznała się ze
sprawozdaniami oraz z realizacją zadań inwestycyjnych w 20 I3 roku - przyjmuje złożone materiały
i zobowiązuje Wójta Gminy Brody do dalszej bieżącej i pełnej windykacji należności budżetowych,
oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa również szczegółowo analizowała
przedstawione sprawozdania opiniując pozytywnie oraz podkreśliła, że radni dążyli, aby nie
przejeść budżetu, a w pierwszej kolejności spłacać długi i na koniec kadencji wynosi on tylko 2,5
mln. zł. Apetyty były ogromne lecz z podniesioną głową można zakończyć kadencję za co
wszystkim dziękuje.

Dyskusja:
-Pan D.Krzewski -stwierdził, iż będzie przeciwny przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Wójtowi
absolutorium ponieważ ma inny przepis na Gminę Brody w zakresie szkolnictwa, inwestycji i
administracji.

-Uchwala NrXLIII/274/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok
Uchwała została podjęta większością głosów (I3 za, I przeciwny).

Ad.9
Pan Janusz Adamus Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brodach odczytał

wniosek komisji z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Brody oraz protokół z głosowania, w którym członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi za 2013 rok przesyłając swój wniosek do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Prowadzący sesję odczytał Uchwałę Nr 44/1/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia br pozytywnie opiniującą wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowie Gminy w Brodach za 2013 rok.

Dyskusji nie było.
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-Uchwała nrXLIII/275/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za
2013 rok.
Uchwała został podjęta większością głosów (13 za, I przeciwny).
Pan mgr A.Przygoda podziękował za udzielenie absolutorium.

Prowadzący sesję odczytał wystąpienie lO-ciu radnych Rady Gminy w Brodach, która przekazała
swoje stanowisko dotyczące rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy Brody ulotki "Przepis
na Brody" redagowanej przez grupę radnych "Zjednoczeni w słusznej sprawie z prośba o
odczytanie na sesji w dniu 30 kwietnia br ,
Pani E.Sałek głosowała za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego, ponieważ spadło zadłużenie
gminy i uważa, że można wyodrębnić fundusz dając mieszkańcom samorządność i stwierdziła, że
również podpisze pismo, gdyż działania radnych zjednoczonych w słuszne sprawie nie są słuszne.

Ad.IO
Sprawozdanie z działalności LGD Stowarzyszenia Rozwoju wsi Świętokrzyskiej z siedziba w
Łagowie za 2013 rok złożył Pan Piotr Sadocha -Dyr. Biura
Interpełacje -wnioski-zapytania pisemne złożyli:
-Pani B.Gębura -bardzo proszę o uzupełnienie ubytków na mostku na rzece Kamiennej w Stawie
Kunowskim,

-Pani E.Sałek -proszę o pomoc finansową rodzicom na zorganizowanie uroczystości "Dnia
Dziecka" w Szkole Podstawowej w Lipiu,
- proszę o przyspieszenie prac związanych z pogłębieniem rowów przy posesji Państwa Dylągów i
Urbańczyków. Każdy dzień zwłoki dezorganizuje pracę w gospodarstwie i prosi o potraktowanie
tej sprawy priorytetowo,

- zwracam się z prośbą o wykonanie pętli manewrowej przy końcowym odcinku drogi gminnej przy
ul.Nad Zalewem w Krynkach,
cproszę o rozważenie możliwości umiejscowienia znaków zakazu wyprzedzania na odcinku drogi
powiatowej Krynki -Brody ul.Starachowicka od zapory w kierunku Stykowa na odcinku około pół
kilometra,

-Pan K.Gębura -uprzejmie proszę o usunięcie ubytków w jezdni na ul.Akacjowej w Brodach na
przepuście cieku wodnego.

-Pan J.Adamus -czy można 1 dzień w tygodniu wydłużyć pracę w Urzędzie Gminy, aby umożliwić
interesantom załatwieni spraw po powrocie z pracy?

-Pani D.Głowacka -Sołtys wsi Lipie - przy szkole poza siatką są śmieci, kto ma je sprzątnąć?
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Ad.lI
Wolne wnioski:

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach bieżących przypomina, iż 30.04 mija termin składania
oświadczeń majątkowych,
-Niezależny Sarnorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Oświaty apeluje do
organów prowadzących placówki oświatowe i wychowawcze na terenie powiatu starachowickiego o
zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia środków finansowych przeznaczanych na
edukację i wychowanie,

Ad.12
Przewodniczący Rady o godz. I3,30 zakończył obrady sesji Rady Gminy w Brodach po
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy
Rady w dniu 30.05.2014r. o godz.9,30,

Posiedzenie Komisji Rozwpju Gospodarczego i Budżetu ustalono na dzień 22.05.2014r. godz.IO,OO,
a Komisji Oświaty, KulturY, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 23.05.2014r godz.IO,OO

Protokołowała: K.Grudzień.
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