
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrXIII/2015 
Z sesji Rady Gmin Brody odbytej dnia 29 grudnia 2015r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwal 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami." 
7.Przyjęcie uchwal zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.0cena skuteczności działań  Gminy w zakresie ściągalności podatków w 2015 roku. 
9.Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok. 
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Brody z realizacji planu pracy Rady Gminy 

w2015 roku 
11.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Brody na! półrocze 2016 roku 
12.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
13.Wolne wnioski. 
14.Zakończenie obrad sesji. 

Po zakończeniu obrado 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 uchwal. Na ogólny 
stan 15-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 
Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 

-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pani Grażyna Jesionek-radca prawna 
-kierownicy referatów UG 
Sołtysi 
mieszkańcy gminy 

-regionalna prasa 



Ad.2 
Odczytana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 27 listopada br został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizacje uchwał  podjętych na sesji w dniu 27.11.br omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz 

Gminy informując, że: 

-Uchwała NrXI1/70/15 w sprawie wprowadzenia zmian W Uchwale NrI11/14/14 Rady Gminy Rody 
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF na lata 2015-2020 
- zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrXII/71/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Zmiany wprowadzono, chwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXII/72/15 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2016 
roku. 
Po przyjęciu uchwały, ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych 
Gminy Brody w 2016 roku. Dnia 22 grudnia 2015 roku upłynął  termin na składanie ofert. 

Uchwała NrXII/73/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Brody. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrX11/74/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
Kserokopię  uchwały przekazano do podmiotów prowadzących na terenie Gminy Brody jednostki 
oświatowe inne niż  Gmina. Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami do czasu jej 
zmiany przez Radę  Gminy lub zmiany przepisów w tym zakresie. 

-Uchwała NrXII/75/15 w sprawie uchylenia uchwały NrXV/78/2011 Rady Gminy Brody z dnia 27 
listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej oraz zasad poboru i terminów płatności. 
Uchwała straciła moc z dniem 31 grudnia 2015 roku i od stycznia 2016 roku nie będzie realizowana 

-Uchwała NrXII/76/15 w sprawie uchylenia Uchwały NrX/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 
listopada 2009 toku w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru 
i terminów płatności. 



Uchwała straciła moc z dniem 31 grudnia 2015 roku i od stycznia 2016 roku nie będzie 
realizowana. 
-Uchwała NrXII/77/15 w spawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brody w 2016 roku. 
Uchwała będzie realizowana od stycznia 2016 roku. 

-Uchwała NrXII/78/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała będzie realizowana od stycznia 2016 roku. 

Uchwała NrXII/79/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 
Uchwała będzie realizowana od stycznia 206 roku i będzie obowiązywała do czasu zmiany 
przepisów prawa w tym zakresie. 

Uchwała NrXII/80/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Uchwała będzie realizowana od stycznia 2016 roku. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

Ad.5 
Realizację  interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy w m-cu listopadzie br. omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

- wycinkę  zakrzaczeń  przy ul.Poludniowej i Nad Zalewem w Rudzie zlecon6 Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej -odpowiedź  na interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka 

W terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku zostanie sporządzone zestawieni inwestycji 
wykonywanych w poszczególnych sołectwachnawet od 2010 roku, 

lampa nr 4 przy ul.Starachwickiej w Lipiu pomiędzy nr 75-79 została wyłączona decyzją  
powołanej w 2011 roku komisji w skład, której wchodzili Radni i przedstawiciele UG. 
O ponownym włączeniu lampy może zdecydować  specjalnie do tego powołana komisja. 
-ponowne uzupełnienie i utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej nr 141 na odcinku między 
ulicami Starachowicką  i Piaskową  zlecono do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach—
odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali 

-wystąpiono do Starosta Powiatowego o wypis z ewidencji gruntów działki nr 82 w rejonie 
przystanku autobusowego przy ul.Północnej w Dziurowie jako załącznika do wniosku do RZGW na 
zawarcie umowy użyczenia o wykonania boiska sportowego —odpowiedz na interpelacje Pana 
Leszka Sarny 

—w odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera — dotyczącą  dokonania oceny technicznej 
odprowadzenia wód z przepustu drogowego znajdującego się  pod drogą  powiatową  informuje się, 
że po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdzono, co następuje: 



-rów odprowadza wody z przepustu drogowego znajdującego się  w drodze powiatowej nr 0620 
Lubienia —Przymiarki- Budy Brodzkie- Działki —Młynek w miejscowości Młynek ul.Przymiarki, 
-rów znajduje się  na gruncie prywatnym. 
W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych przy 
przedmiotowym rowie odwodnieniowym przez Gminię  Brody. Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo wodne, wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się  w granicach 
nieruchomości gruntowej stanowią  własność  właściciela tj nieruchomości. Według art.21 w/w 
ustawy obowiązek utrzymania wód stanowi obowiązek ich właściciela. Utrzymanie wód stanowi 
obowiązek ich właściciela i jest realizowane poprzez: 
-wykaszanie roślin z dna oraz brzegów wód powierzchniowych, 
usuwanie roślin pływających i korzeniejących się, 

-usuwanie drzew i krzewów porastających dno, 
-usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, 
-zasypywanie wyrw w brzegach, udrażnianie zatorów, rozbiórkę  tam bobrowych 
remont lub konserwację  

-Gmina Brody wystąpi ponownie do Starosty Starachowickiego wydanie decyzji zezwalającej na 
wycięcie drzew rosnących przy ul.Rzemieślniczej przy posesji Pani Kani i zagrażającym 
przechodniom oraz samochodom. Poprzednie wystąpienie zostało negatywnie zaopiniowane-
odpowiedz na interpelacje Pana Stanisława Wrony. 

-teren i okolice sklepu GS w miejscowości Jabłonna to nieruchomość  zabudowana budynkiem 
mieszkalnymi budynkiem niemieszkalnym jako działka nr 273/1 o pow.0,0879 ha. Budynek 
mieszkalny wyposażony jest w media: woda, kanalizacja sanitarna z możliwością  wykonania 
przyłącza gazu. Właściciel nieruchomości oferuje sprzedaż  za cenę  280.000z1. — odpowiedz na 
interpelację  Pana M.Jedlińskiego. 

-interpelację  dotyczącą  udrożnienia i umocnienia rowu od przepustu pod drogą  powiatową  Młynek 
ul.Dzialki przy posesji nr 9 Pana Baran do cieku wodnego przekazano do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Starachowicach celem zajęcia stanowiska — odpowiedz na wniosek Pani Teresy 
Borowieckiej. 

ujednolicenie czasu świecenia lamp ulicznych w całej gminie i dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców zlecono do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach, 
w celu uregulowania prawnego udostępniania nagrań  z sesji posiedzenie odbyła Komisja 

Statutowa, która zaproponowała wprowadzić  dodatkowy punkt do obecnego Statutu Gminy 
i przygotować  projekt uchwały—odpowiedzi na wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów. 

Dyskusja: 
-Pani A.Kutera stwierdziła, iż  nie otrzymała odpowiedzi na zgłoszony wniosek dotyczący 
rozliczenia stanowiska medialnego w Gminie i uzyskała informacje, że taka odpowiedz jest 
przygotowywana i w najbliższym czasie zostanie zainteresowanej doręczona. 



Rada Gminy przyjęła informację  z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad. 6 
Pani M.Bernat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami, w których 

uczestniczyła: 
01.12. do 09.12.2015r —urlop wypoczynkowy, 
11.12.2015r-spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji 
w Starachowicach. 
-spotkanie opłatkowe zorganizowane przez stowarzyszenie osób niewidomych, 
-wspólnie ze Stowarzyszeniem „Rodzina" rozdawanie paczek mikołajkowych dla 90 dzieci, 
12.12.2015r-spotkanie kończące sezon czwartoligowych piłkarzy „Kamiennej" Brody. 
15.12.2015r-wspólnie z pracownikami GOPS w Brodach"odwiedzanie osób starszych, 
potrzebujących pomocy składając życzenia świąteczne i wręczając paczki wigilijne. 
16.12.2015r- spotkanie opłatkowe organizowane przez grupę  Polskich Drużyn Strzeleckich 
-wspólna Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa 
17.12.2015r — spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Stawie Kunowskim, 
-spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina", 
18.12.2015r — spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Rudniku, 
-obchody 20-lecia Starachowickiego Centrum Kultury, 
21.12.2015r — spotkanie z marszałkiem Adamem Jarubasem i Wojewodą  Panią  Agatą  Wojtyszek 
n/t współpracy, 
23.12.2015r — spotkanie wigilijne w Urzędzie Gminy z pracownikami i zaproszonymi gośćmi. 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 30 osób 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 NrXIII/81/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014 Rady Gminy 
Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2015-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXIII/82/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXIII/83/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrX111/84/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX111/85/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX11/74/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
-Pan J.Adamus zapytał- czy znana jest już  kwota tej dotacji?- odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik 
informując, że nastąpiły zmiany w ustawie, a kwota ta będzie znana w m-cu marcu ustalana 
indywidualnie w zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia. Liczba uczniów 
niepełnosprawnych nie wzrasta drastycznie i są  to przypadki jednostkowe. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXIH/86/15 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań  w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW przyległych od zbiornika wodnego 
tj. zada o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
-Pan J.Adamus — stwierdził, iż  Gmina przyjęła dobry kierunek w celu zapewnienia czystości wokół  
Zalewu Brodzkiego i jego odbioru społecznego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX111/87/15 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody na lata 2016-2021 
-Pani E.Fogiel wyjaśniła, iż  przedstawiony program zalclada systemowe, kompleksowe 
i długofalowe działania na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez tworzenie 
zintegrowanego systemu opartego na współpracy służb, instytucji i organizacji pozarządowych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Ni-XIII/88/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX111/89/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania 
narkomani na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy Brody omówiła skuteczność  działań  Gminy w zakresie 

ściągalności podatków w 2015 roku, a obecni na sesji sołtysi otrzymali wykaz sporządzony na dzień  
6 grudnia 2015 roku według sołectw. W stosunku do podatników, gdzie należność  można 
wyegzekwować  na drodze postepowania egzekucyjnego wystawiono tytuły wykonawcze, 
a w podatku od nieruchomości prowadzona jest również  egzekucja komornicza. 



Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.9 
Prowadzący sesje odczytał  Uchwałę  Nrl 05/11/15 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku pozytywnie opiniującą  wieloletnią  
prognozę  finansową  Gminy na lata 2016-2020 uzasadniając, ze spełnia wymogi art.226 ust.1 ustawy 
o finansach publicznych. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są  zgodne 
z wartościami przyjętymi w budżecie gminy. Określona została kwota długu oraz sposób jej spłaty 
oraz zapewnia się  zachowanie równowagi budżetowej w kolejnych latach objętych prognozą. 

Uchwała NrVIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-
2020 została przyjęta jednogłośnie. 

Skarbnik Gminy Brody Pani D.Dyka projekt budżetu na 2016 rok szczegółowo omówiła na 
komisjach Rady Gminy. Po stronie dochodów zaplanowane zostały środki w wysokości 
29.224.344z1 natomiast po stronie wydatków w wysokości 28.442.344z1. Nadwyżkę  w wysokości 
782.000z1 przeznacza się  na spłatę  kredytu. Utworzone zostały dwie rezerwy budżetowe: 
-ogólna w wysokości 250.000z1 
-oraz celowa w wysokości 81.100zł  
Po raz pierwszy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 321.313,83z1. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wrona odczytał  Uchwalę  nr104/II/2015 VIII Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku 
pozytywnie opiniującej projekt budżetu Gminy Brody na 2016 rok. W uzasadnieniu stwierdzono, iż  
projekt ten zgodny jest zarówno z obowiązującymi przepisami prawa jak i zasadami planowania 
budżetowego. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa oceniając budżet stwierdziła, iż  budżet został  
zaplanowany w realnych wielkościach, a nowością  w nim jest Fundusz Sołecki utworzony zgodnie 
z wolą  mieszkańców. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów po analizie budżetu oceniła, Ze budżet może w ciągu 
roku ulegać  zmianą, jeśli będą  środki unijne to będą  wprowadzane nowe zadania. Dochody są  
zaplanowane w realnych kwotach i powinno się  je wykonać. Były burzliwe dyskusje, ale 
wypracowano wspólny kompromis. 
Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —Rada potrafi wypracować  stanowisko pomimo sporów. Budżet i Gmina jest 
przygotowana na pozyskiwanie środków unijnych i realizację  inwestycji, 
-Pani A.Kutera —uważa, że nie ma zaplanowanego w budżecie rozwoju i jest stagnacja pomimo 
pozytywnej opinii RIO, 
-Pan St.Wrona —drzwi do budżetu stoją  otworem i każdy w ciągu roku może wnioskować  o zmiany. 



Uchwała NrXIII/91/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok została przyjęta 
większością  głosów przy 1 wstrzymującym się. 

Pani Wójt M.Bemat podziękowała Radnym za przyjęcie budżetu zapewniając, że przy dobrej 
współpracy z Radą  Gminy uda się  zmodyfikować  ten budżet, a jak tylko pojawią  się  możliwości to 
Gmina będzie korzystać. 

Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wrona złożył  sprawozdanie z realizacji planu 

pracy Rady Gminy za rok 2015 informując o ilości odbytych sesji, podjętych uchwał  stanowiących 
prawo miejscowe oraz tematyce omawianych spraw dotyczących realizacji zadań  Gminy w zakresie 
jej harmonijnego rozwoju. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.11 
Radni jednogłośnie przyjęli własny plan pracy na I półrocze 2016 roku zaproponowany 

przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Ad.12 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

Pani Agnieszka Jeziorska — proszę  o wystąpienie do Nadleśnictwa Skarżysko o usunięcie 
zakrzaczeń  (młode drzewa sosnowe) lub obcięcie gałęzi do wysokości około 2 m. Przedmiotowe 
zakrzaczenia położone są  bezpośrednio przy drodze gminnej ul.Polna w Kuczowie. W tym miejscu 
osoby często spożywają  alkohol i pozostawiają  śmieci, a po zmroku stwarzają  zagrożenie. 

Ad.13 
Wolne wnioski: 

Pan Miedliński —mieszkańcy Jablonnej mają  problem z wodą  gdyż  występują  braki nawet 
kilkugodzinne. Prosi o interwencję  i sprawdzenie w PWiK. 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.12,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z nowym planem pracy 
ustalono na dzień  29 stycznia 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 21.01.2016r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.01.2015r godz.15,30 

Po zakończeniu obrad o godz.13,00 odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne z udziałem 
zaproszonych gości przy słodkim poczęstunku i śpiewie pastorałek oraz kolęd w wykonaniu Zespołu 



Jarzębina z Dziurowa. Pani Wójt M.Bemat złożyła wszystkim życzenia noworoczne i wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy rozdała kalendarze na 2016 rok. 

Protokołowała: W. Wójcik. 
7  2CY 
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