
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrII/2014 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 11 grudnia 2014r. godz. 16,00 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
4.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
5.Wolne wnioski. 
6.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan Stanisław 

Wrona, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 
stan 14-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bernat -Wójt Gminy Brody, 
-Pani B.Lipa — Sekretarz Gminy Brody 
-Pani Bogumiła Bugaj -Skarbnik Gminy, 
-Pani Grażyna Jesionek -Radca prawna 
-kierownicy referatów UG 

Pani Barbara Lipa —Sekretarz Gminy Brody odczytała list gratulacyjny dla Pani Wójt przesłany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego. 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrII/6/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brody w 2015 roku. 
Prezes GUS komunikatem z dnia 20.10.2014r. ustalił średnią ceną skupu żyta na 61,37z1 za 1 dt. 
Radni zaproponowali obniżenie średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku 
rolnego do kwoty 52,00 za ldt. Swiętokrzyska Izba Rolnicza pismem z dnia 11 grudnia 2014 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały widząc trudną sytuację w rolnictwie, ze 
względu na drożejące środki do produkcji rolnej i niskie ceny produktów rolnych w bieżącym roku. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/7/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Pani Skarbnik na zgłaszane zapytania wyjaśniła, iż uchwała dotyczy dofinansowania wyposażenia 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dla nauki dzieci 6-letnich pod złożone 
wnioski przez dyrektorów szkół. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brody. 

Pan P.Kosmala w swojej wypowiedzi stwierdził iż dodatek specjalny określony w widełkach od 20 
do 40% powinien wynosić 40%. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.4 
Interpelacje -zapytania pisemne złożyli: 

-Pan P.Kosmala- proszę o podanie kosztu wykonania wiaty przystankowej w sołectwie Lipie oraz 
jego wykonawcę, 

- proszę o podanie kosztu wykonania poszerzenia rowu melioracyjnego z dnia 15 
listopada 2014r w sołectwie Lipie-Komomiki i jego wykonawcę, 

-kto wydał decyzję o wydawaniu pod urzędem jabłek oraz kto te jabłka odebrał oraz 
dystrybuował na terenie sołectwa Lipie w dniu 14 listopada 2014r. 

-proszę o ujęcie w budżecie Gminy lub wykonanie planu dopłat na miejscowości 
oraz posesji nie ujętych w planie kanalizacji „dopłaty do ekologicznych oczyszczalni 
przydomowych". 

Interpelacje zgłoszone ustnie do protokołu: 

-Pan Janusz Adamus — określić potrzeby budowy wiat przystankowych w miejscach oczekiwania 
dzieci na dojazd do szkół, 
-Pan Marek Jedliński —ponawia wniosek odnośnie naprawy nawierzchni na ul.Spacerowej w 
Jabłonnie uszkodzonej po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, 
-Pan Tadeusz Bemaciak —ponowić wniosek złożony do Zarządu dróg Powiatowych w 
Starachowicach odnośnie oznakowania przejść dla pieszych w 2-ch miejscach na drodze 
powiatowej w Rudzie, 
-Pan Rajmund Drożdż — ujednolicić czas oświetlenia ulicznego w całej gminie, 

- zorganizować komisję wyjazdową po Gminie Brody w celu 
określenia pilnych potrzeb remontowych, 



-Pan Tomasz Budzyń — zlikwidować dzikie wysypisko śmieci w lesie w Krynkach ul.Górna przy 
drodze powiatowej, 

-Pan Andrzej Jagieła —uzupełnić oświetlenie uliczne 4-5 lampy wzdłuż drogi krajowej Nr 9, 
-wybudować chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Rudniku, 
- oczyścić rowy melioracyjne przy drodze w Rudniku, 

Pani B.Lipa —Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że: Interpelacja radnego —jest to 
przysługujący mu na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek 
kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać się od organu wykonawczego 
podjęcia określonych działań w sprawach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w 
szczególności — udzielenia informacji na interesujący go temat, który jej dotyczy. 
W praktyce uprawnienie do zgłaszania interpelacji i zapytań przyznają radnym statuty gmin. 
Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych i zasadniczych spraw dla gminy. Natomiast 
zapytanie ma mniejszy ciężar i dotyczy spraw mniejszej wagi lub nawet może dotyczyć spraw 
jednostkowych. 
Pani Sekretarz poprosiła, aby w bieżących pilnych sprawach radni współpracowali z Urzędem 
dzwoniąc, pytając i interweniując. 

Ad.5 
W wolnych wnioskach prowadzący sesję poinformował o: 

-ofertach szkoleniowych dla radnych, na które można zgłaszać się w biurze rady, 
-ofertach zakupu publikacji dla radnych, 
-piśmie Komendy Powiatowej Policji o umorzeniu podatku od nieruchomości, 
-piśmie ZGM Zębiec o umorzeniu podatku od nieruchomości 

Pan ST.Wrona odczytał pismo Komendanta Powiatowej Policji w Starachowicach gratulujące 
radnym wyboru i życząc wielu sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji. 

Ad.6 
Przewodniczący Rady o godz.17,00 zakończył obrady sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 18.12.14r godz.16,00 
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i bezpieczeństwa w dniu 22.12.14r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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