
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół Nr111/2014 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 30 grudnia 2014r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3.Czytanie protokołów z poprzednich sesji i ich zatwierdzenie 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020 
9.Uchwalenie budżetu Gminy Brody na 2015 rok. 
10.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 
Po zakończeniu obrad o godz.13,00 —tradycyjne spotkanie noworoczne. 

Ad.! 
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Brody 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 
-Sołtysi 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 

Odczytane protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 



Ad.4 
Realizacje uchwał podjętych na poprzednich sesjach omówiła Pani mgr inz B.Lipa — 

Sekretarz Gminy informując, Ze: 
-Uchwała Nr/ł/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 
Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach 
Uchwała została zrealizowana, 
-Uchwała NrI/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brody 
Uchwała została zrealizowana 
-Uchwała NrI/3/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody 
Uchwala została zrealizowana. 
-Uchwała NrI/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brody 
Uchwała została zrealizowana 
-Uchwała NrI/5/2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady 
Gminy Brody 
Uchwała została zrealizowana. 
-Uchwała NrII/6/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brody w 2015 roku 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 12 
grudnia 2014 roku i będzie miała zastosowanie do roku podatkowego 2015 roku 
-Uchwała NrI1/7/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 
-Uchwała NrII/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brody. 
Uchwała jest realizowana i stanowi podstawę do wypłaty co miesięcznego uposażenia. 

Rada Gminy przyjęła informację. 

Ad.5 

Realizację interpelacji, wniosków i zapytań radnych zgłoszonych na sesjach i komisjach 
Rady omówiła Pani B.Lipa —Sekretarz Gminy informując, Ze: 

-Bank Gospodarki Żywnościowej w Ostrowcu Sw. za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina" przekazywał dla mieszkańców Gminy Brody transport z 
jabłkami. Jabłka odbierane były sprzed byłego budynku urzędu, a do bardziej odległych 
miejscowości jak Lipie, Lubienia w porozumieniu z sołtysami tych miejscowości transport jabłek 
docierał do Sołtysa, który dystrybuował je wśród mieszkańców 
—wiata przystankowa wraz z peronem z kostki brukowej w Lipiu wykonana została przez ZGK w 

Brodach. Ogólna wartość robót 7.813,85z1 
-odwodnienie ul.Komorniki w Lipiu wykonane zostało przez firmę „Truchlewski". Ogólna wartość 
robót 7.762,75z1 
-w chwili obecnej istnieje możliwość dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków jedynie ze środków budżetu Gminy Po uprzednim przygotowaniu „Programu Budowy 



Przydomowych Oczyszczalni Scieków". Informujemy, że posiadamy projekt budowy kanalizacji i 
lokalnej oczyszczalni ścieków w m.Lipie, który powstał na wniosek radnych poprzedniej kadencji. 
Tego typu rozwiązanie zostało przyjęte z uwagi na fakt, że przydomowe oczyszczalnie ścieków nie 
mogą funkcjonować w sposób poprawny z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w m.Lipie. Ze 
względu na upływ czasu dokumentacje należy zaktualizować i wówczas zadanie będzie gotowe do 
realizacji. W kwietniu 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego została przekazana karta 
informacyjna w przedmiotowej sprawie, co umożliwia aplikowanie o środki w ramach RPO na lata 
2014-2020. Szacunkowy koszt budowy kanalizacji -2.900tys.zł odpowiedzi na wnioski Pana 
P.Kosmali, 

-w dniu 14 stycznia br odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Ostrowiec w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie lasów w Gminie Brody podczas którego zostaną 
uzgodnione sprawy związane z likwidacją „dzikich wysypisk śmieci" —odpowiedz na wniosek Pana 
T.Budzynia 

-w propozycjach do planu na 2015 rok umieszczono zadanie PN.: „wykonanie projektu 
technicznego adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Sp Lubienia" według wcześniej opracowanej 
koncepcji. Na komisjach rady i sesji będzie omówiony temat rozmieszczenia oddziałów 
przedszkolnych, które obligatoryjnie powinny być utworzone na terenie Gminy w 2016 roku 
-czas świecenia lamp na terenie Gminy jest ujednolicony. Minimalne rozbieżności wynikają z 
różnej precyzji ustawienia czasu na zegarach elektronicznych. Ponadto każde wyłączenie prądu 
przez PGE powoduje przestawienie zegarów —odpowiedzi na wnioski Pana R.Drożdza. 

-ponownie zwrócono się do ZDP Starachowice odnośnie oznakowania przejść dla pieszych w 2-ch 
miejscach na drodze powiatowej w Rudzie — odpowiedz na wniosek pana T.Bernaciaka 

-zwrócono się do wykonawcy firmy „Truchlewski „o naprawę nawierzchni ul.Spacerowej w 
Jabłonnie uszkodzonej po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego —odpowiedz na wniosek Pana 
M.Jedlińskiego 

-wybudowana ilość wiat przystankowych jest dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez 
zainteresowanych. Jeśli radni widzą pilną potrzebę budowy bądź instalacji kolejnych wiat to 
prosimy o taką informację -odpowiedz na wniosek Pana J.Adamus 

-aby uzupełnić oświetlenie uliczne wzdłuż drogi nr 9 należy opracować projekt techniczny, uzyskać 
zezwolenie na budowę oraz zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Zadanie należy umieścić w 
planie budżetowym Gminy Brody, 
-budowa chodnika przy drodze krajowej może być realizowana wyłącznie przez GDDKiA, gdyz ta 
instytucja jest zarządcą drogi krajowej nr 9. Na przedmiotowe zadanie została opracowana 
dokumentacja techniczna. Zadanie to oczekuje na realizację w ramach programu Bezpieczeństwa 
Ruchu drogowego, 
-sprawą oczyszczenia rowów i odbudową przepustu na wjeździe na ul.Klonową w Rudniku należy 
zająć się w 2015 roku —odpowiedzi na wnioski pana A.Jagieły. 



Dyskusja: 
-Pana P.Kosmalę —nie satysfakcjonuje odpowiedz, gdyz pytał o konkretny dzień czyli 14 listopada 
2014r i jeśli dystrybucja jabłek zajmowało się Stowarzyszenie to tam zwróci się o informację, 
-Pan S. Wrona — całe tiry jabłek przyjezdzały i trzeba było je szybko rozładować i rozwieźć ludziom 
-Pan J.Adamus —osobiście zna 2 miejsca, które kwalifikują się do postawienia wiaty przystankowej 
dla dzieci oczekujących na dojazd do szkół i prosi innych radnych, aby też zgłaszali. Potwierdził, iż 
zgłaszane interwencje do urzędu są szybką wykonywane, 
-Pan R.Drózdz —spytał o przeglądy rowów odwadniających i czy będą jeszcze oczyszczone przed 
roztopami. 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad. 6 
Pani B.Lipa —Sekretarz Gminy złożyła informacje z pracy Pani Wójt między sesjami: 

09.12.2014r —spotkanie Mikołajkowe w Szkole Podstawowej w Krynkach 
15.12.2014r —spotkanie z dyrektorami szkół, łącznie 15 placówek wraz ze Stowarzyszeniami, 
18.12.2014r —Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, opłatek w Powiatowej Komendzie 
Policji w Starachowicach, 
22.12.2014r —Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa, 
23.12.2014r —spotkanie z Panem Dariuszem Białoniem i Panem Arturem Spytkowskim w sprawie 
odławiania bezdomnych zwierząt. Wyjazd do Kielc w celu uzyskania podpisu elektronicznego 
27.12.2014r —spotkanie opłatkowe u posła K.Lipca 
Oraz przyjmowanie interesantów i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrI11/9/2014  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXV111/248/2013 Rady 
Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brody na lata 2014-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII1/10/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII1/11/2014  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXV/216/2013 Rady 
Gminy Brody z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Starachowickiemu na realizację zadania publicznego. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/12/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2015 rok 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/13/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Projekt WPF na lata 2015-2020 omówiła Pani B.Bugaj Skarbnik Gminy informując, że 

powinien być głosowany przed budżetem gdyż służy ocenie sytuacji finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości 
budżetowych odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności 
kredytowych jednostki. WPF musi być zgodny z danym rokiem budżetowym i zawiera dane na 3 
kolejne lata. Według budżetu Gminy Brody rocznie można spłacić 3.600 tys długu wraz z 
odsetkami. 

Prowadzący sesje odczytał Uchwałę Nr101/II/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie opinii o projekcie 
uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2020 Gminy Brody. RIO pozytywnie opiniuje WPF 
uzasadniając, że spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zapewnia w kolejnych latach 
zachowanie równowagi budżetowej. 
Obie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały WPF Gminy Brody na lata 2015-2020. 

Uchwała NrIII/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-
2020 została podjęta jednogłośnie. 

Ad.9 
Projekt budżetu na 2015 roku omówiła Pani Skarbnik —Bogumiła Bugaj informując, że 

dochody zostały zaplanowane w wysokości: 30.047.551z1 a wydatki w wysokości: 28.864.775z1 
Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.182.776z1 przeznaczy się na: 
-wykup obligacji samorządowych 
-spłatę rat kredytów. 
Podstawą opracowania budżetu na rok 2015 jest: 
-pismo Ministerstwa Finansów określające źródła dochodów i poszczególnych części subwencji 
ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji celowych, a 
także uchwalonych stawek podatkowych. 
Planowane zadania inwestycyjne zostały umieszczone w załączniku Nr 3 i Nr 4 do projektu 
budżetu. Budżet Gminy na 2015 rok jest zgodny z uchwaloną Wieloletnia Prognozą Finansową. 



Prowadzący sesje odczytał Uchwałę nr100/11/20914 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2014 roku pozytywnie opiniującą projekt uchwały 
budżetowej Gminy Brody na 2015 rok uzasadniając, że spełnia wymogi określone w ustawie o 
finansach publicznych. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
planowania budżetowego. Prawidłowo zostały zaplanowane rezerwy: ogólna i celowa. 
Upoważnienia dla Wójta Gminy odpowiadają zakresowi upoważnień jakich może udzielić organ 
stanowiący organowi wykonawczemu. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje zaproponowany budżet i prosi o 
jego przyjęcie. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa analizując i oceniając budżet roku 2015 
odniosła się do poprzedniej rady, która racjonalnie gospodarowała środkami finansowymi. Obrazuje 
to sytuacja finansowa Gminy, która jest przygotowana do aplikowania po środki zewnętrzne. Daje 
to satysfakcję i pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość gdyż zapewnione są środki na promesy, 
i na oświatę. Komisja zaproponowany budżet opiniuje pozytywnie. 

Dyskusja: 
-Pan J.Ledwoń —ile Gmina wydała na bezpańskie psy?- odp. Około 80 tys.zł 
-Pan W.Janiec —ile pieniędzy zabezpieczono na organizacje pozarządowe —odp razem z profilaktyką 
alkoholową_ jest to kwota 115tys.zł 
-Pan J.Adamus- jest za przyjęciem budżetu oraz podkreślił iż podatki na 2015 rok pozostają bez 
zmian, 
-Pan R.Dróżdz — prosi o przyjęcie budżetu i dobre gospodarowanie środkami. 

Uchwała NrIII/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015 rok została podjęta 
jednogłośnie. 

Pani Skarbnik podziękowała za przyjęcie budżetu informując, ze w ciągu roku będą możliwe 
zmiany jeśli taka będzie konieczność. 

Ad.10 
Radni jednogłośnie przyjęli własny plan pracy na I półrocze 2015 roku. 

Ad.!! 
Interpelacje -zapytania pisemne złożyli: 

-Pani Aneta Kutera —proszę o umieszczenie barierek ochronnych na ul.Podgórskiej w miejscowości 
Młynek (okolice mostu) w celu zabezpieczenia rowu i bezpiecznego 
poruszania się po w/w ulicy, 

-proszę również o budowę —montaż przystanków autobusowych w 
miejscowościach Budy Brodzkie, oraz w Lubeni ul.Działki w celu 
bezpiecznego oczekiwania przez dzieci na gimbus. 

-zwracam się z prośbą o budowę —zainstalowanie progów zwalniających 
w miejscowości Młynek ul.Przymiarki oraz o nową tablicę informacyjną. 



--Pani Jadwiga Bonia — proszę dodać lampy oświetleniowe na ul.Mokrej w Kuczowie od Pani 
K.Murzyn do Pana I.Koszarskiego i oświetlić u1.0strowiecką od Pani E.Jaśko 

do Pani J.Bonia, 
-pilnym problemem do rozwiązania jest stworzenie łącznika dla ruchu pieszego 
mieszkańców ul.Wysokiej z u1.0strowiecką, 

- proszę o udrożnienie i prace melioracyjne na terenie Kuczowa (kanały przy 
u1.0strowieckiej), 

- proszę o modernizacja dróg gminnych naszej wsi zgodnie z wieloletnimi 
planami, a więc chodnik i oświetlenie. Ul.Poludniową połączyć 
z ul. Ostrowiecką. 

-Pan Leszek Sarna —zwracam się z prośbą o wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul.Lesnej, 
łącznie z oświetleniem, 

-proszę o doświetlenie (poprzez wykonanie jednej lampy) przejazdu kolejowego 
na ul.Sw.Jana w Dziurowie, 

-proszę o zaplanowanie w budżecie na 2015 rok wykonania odwodnienia 
ul.Spadowej. Brak odwodnienia grozi podtopieniem części Dziurowa, 

-Pan Rajmund Drożdż —zwracam się z prośba o przedłużenie oświetlenia całodobowego na jednym 
punkcie świetlnym na skrzyżowaniu w Lubieni ul.Starachowicka. W/w lampa 
oświetli przystanek wraz z przejściem dla pieszych, 

-zwracam się z prośbą o umożliwienie lokalizacji przystanku dla linii 
dalekobieżnych relacji W-wa —Rzeszów w miejscowości Lubienia ul.Iłżecka 
obok kościoła. Nadmieniam, że w/w przystanek będzie służył dla całej 
społeczności Gminy. 

-zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu komunikacyjnego skrzyżowania 
w Lubieni przy drodze krajowej nr 9 ul.Iłżecka i drodze powiatowej 
ul.Starachowicka. Pragnę nadmienić iż najlepszym rozwiązaniem będzie 

rondo, które usprawni ruch we wskazanym miejscu dla wszystkich, którzy 
jeżdzą tym szlakiem komunikacyjnym. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

-Pan L.Sarna — prosi, aby busy lub inne samochody komunikacji publicznej zajeżdżały w okolice 
mostu w Dziurowie gdyż starsi ludzie nie mają możliwości dojazdu np. do Urzędu Gminy, 
-Pan Piotr Kosmala —prosi o dostosowanie czasu pracy Urzędu Gminy dla potrzeb mieszkańców, 
proponuje wydłużyć do godz.17,30 oraz zgłosił wniosek, aby sesje Rady Gminy odbywały się w 
godzinach popołudniowych. Wniosek został odrzucony większością głosów 3 za, 8 przeciw 2 
wstrzymujące, 
-Pan J.Adamus prosi o nagrywanie obrad sesji 
-Pan W.Janiec poinformował Sołtysów iż mogą uczestniczyć w komisjach Rady Gminy, 
-Pani E.Fogiel — prosi o usunięcie ubytków na drodze w Brodach ul .Akacj owa oraz podziękowała 
wszystkim za dobrą współpracę w 2014 roku. 



Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.12,30 zakończył cześć roboczą obrad sesji Rady Gminy w Brodach 
po zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem 
pracy ustalono na dzień 30 stycznia 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22.01.15r godz.16,00 
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 23.01.15r godz.16,00 

O godz.13 tej odbyło się spotkanie noworoczne przy słodkim poczęstunku. Pani Marzena Bernat Wójt 
Gminy Brody złożyła zaproszonym gościom noworoczne życzenia, a Chór Męski z Parafii Krynki pod 
batutą Pana Szymona Pochecia wystąpił z repertuarem kolędowym. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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