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Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 29 września 2015 roku o godz.19,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody w celu 
podjęcia uchwały. 

Tematyka obrad: 
1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Podjęcie uchwały zgłoszonej przez Wójta Gminy 
4.Zakończenie obrad sesji 

Ad.! 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan Stanisław 

Wrona stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na 
ogólny stan 15-tu radnych 1 osoba nieobecna (Pani E.Fogiel —szkolenie). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bernat -Wójta Gminy Brody 
-Pan Michał Gutowski -Z-ca Wójta 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 
-Pan Sławomir Dziura -adwokat 
-mieszkańcy Gminy Brody 

Ad.2 
Pan D.Krzewski złożył pisemną informację, iż będzie rejestrował posiedzenie poprzez 

nagrywanie jednakże z powodów technicznych urządzenia nagrywającego ta czynność nie 
została wykonana. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Prowadzący sesje odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Brodach sp. z o.o. w celu prowadzenia przedsiębiorstwa leczniczego. 

Uzasadnienie zawiera informację, iż po wypowiedzeniu umowy dzierżawy w dniu 30 czerwca 
2015 roku Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Panaceum" sp.j, a którego 
powodem była konieczność dostosowania warunków umowy do prawa miejscowego, 
a w szczególności określenia nowej stawki czynszu dzierżawnego zajmowanych 
nieruchomości. 
Od dnia złożenia wypowiedzenia umowy dzierżawy rozpoczęte zostały negocjacje, które nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów. Umowa miedzy stronami rozwiązuje się z dniem 31 
grudnia 2015 roku wobec powyższego Pani Wójt Gminy Brody w celu zapewnienia opieki 
medycznej na terenie Gminy Brody postanowiła powołać Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji zadania własnego Gminy. 
Za utworzeniem podmiotu o charakterze spółki komunalnej Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej przemawiają następujące okoliczności: 
-właścicielem i zarazem jedynym udziałowcem będzie Gmina Brody, 
-odpowiedzialność za jej organizację ponosi wójt, 



-kontrola działalności spółki przez radnych i komisję rewizyjną, 
-okresowe składane Radzie Gminy sprawozdania rzeczowo-finansowe z działalności, 
-możliwość wpływu mieszkańców gminy na działalność spółki poprzez składane uwagi 
i wnioski dotyczące organizacji służby zdrowia, 
-możliwość przejęcia pracowników z NOZ „Panaceum" do nowo powstałej spółki gminnej, 
-możliwość powadzenia szeroko rozumianej działalność gospodarczej w zakresie działalności 
leczniczej i dziedzin pokrewnych (wynajem lokali lub innej powierzchni usługowych), 
-wypracowany zysk będzie należał do spółki, który będzie można wykorzystać na zakup 
sprzętu medycznego lub zatrudnienie lekarzy o nowych specjalizacjach. 
W przypadku odrzucenia projektu uchwały zostanie ogłoszony przetarg w przedmiocie 
wydzierżawienia gminnych nieruchomości służących dotychczas do prowadzenia działalności 
leczniczej i Wójt Gminy, ani też Rada Gminy nie będą miały wpływu na działalność leczniczą 
organizowaną przez nowy podmiot, jego organizację i zatrudnianie personelu 
pielęgniarskiego. 
Dyskusja: 
-Pan W. Janiec- zapytał o Radę Nadzorczą i o uprawnienia Spółki, 
-Pani A. Kutera —zapytała o rezolucję, w której swoje stanowisko wyraziło 12 podpisujących 
się radnych, 
-Pan M. Gutowski —Z-ca Wójta — odpowiedział, że Rezolucja nie ma znaczenia, gdyż nie 
została przegłosowana na sesji, 
-Pan J. Adamus —zaproponował przegłosowanie Rezolucji, 
-Pan Sł. Dziura —adwokat —wyjaśnił, iż na tej sesji nie można głosować Rezolucji, a i tak ma 
ona tylko znaczenie intencyjne. 

Uchwała została odrzucona większością glosów:4 za, 10 przeciw. 

Ad.4 
Przewodniczący Rady o godz.19,50 zakończył obrady sesji nadzwyczajnej po 

zrealizowaniu całego planu posiedzenia. 
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