
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrX/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 26 sierpnia 2016r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu 
Gminy Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 
4.Infonnacja 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 uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o realizacji budżetu gminy Brody za I półrocze 2016 roku 
9.Inonnacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/17 
10.Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 roku 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
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 1 osoba nieobecna (P.Kosmala). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
Pani M.Benat 	-Wójt Gminy 

-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pani M.Kutera 	-kier ZOEAS 
-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
-kierownicy referatów i jednostek UG 
-Sołtysi 
mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 



Ad.3 
Protokoły z sesji: 

- z dnia 30.06.16r 
- z dnia 14 i 20.07.16r. oraz 
- z dnia 05.08.16r. zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w m-cach: czerwiec lipiec i sierpień  2016 roku omówił  

Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrVII/39/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 

lata 2016-2020, 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrVII/40/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrVII/41/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody 
W dniu 09 sierpnia 2016r w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętolu-zystkiego pod 

poz.2553 ogłoszona została w/w uchwała i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia czyli 24 sierpnia 

br. Ponadto ukazało się  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Swiętolcrzyskiego, które stwierdza 

nieważność  części uchwały. Stwierdzona nieważność  zostanie usunięta poprzez podjęcie stosownej 

uchwały na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy. 

-Uchwała NrVII/42/16 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych, którzy biorą  udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Od 1 lipca br za udział  w działaniach ratowniczych będzie 

wypłacone wynagrodzenie w wysokości 16,00/godz oraz za udział  w szkoleniach pożarniczych 

8,00/godz. 

-Uchwała NrVII/43/16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Brody. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

-Uchwala NrVII/44/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach poprzez określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady 



komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

Uchwała NrVII/45/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Brody dla miejscowości Brody oraz 
-Uchwała NrVII/46/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Brody dla miejscowości Krynki. 
Powołana została Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna mająca przeprowadzić  analizę  
zasadności przystąpienia do zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Brody. 

Uchwała Ni-VII/47/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrVII/48/16 w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami. Urząd uzgadnia porozumienie, które 
pomoże przekazać  dotację. 

-Uchwała NrVIII/49/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie WPF na lata 2016-20 
Zmiany wprowadzono uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/50/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie WPF na lata 2016-20. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/51/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy a 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/52/16 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Uchwała zostanie zrealizowana po dokonaniu wyboru Banku. 

-Uchwała Ni-VIII/53/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej póstanowieniami. 

Uchwała NrIN154/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat w trybie 
bezprzetargowym Stowarzyszeniu „Brody nad Kamienną" nieruchomości gruntowej położonej we 
wsi i Gminie Brody, przy ul.Sportowej, stanowiącej cześć  działki nr 178/1 oraz zmiany Uchwały 
NrI1I/19/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2009 roku. 
Zgodnie z §3 w/w Uchwały dnia 22 lipca br została podpisana umowa użyczenia zawarta pomiędzy 

Gminą  Brody, a Stowarzyszeniem „Brody nad Kamienną" określająca szczegółowe warunki 

użyczenia. W myśl §4 Uchwały dnia 22 lipca br podpisany został  Aneks do Umowy użyczenia 



z dnia 27.03.2009r pomiędzy Gminą  Brody, a CKiAL w Brodach uwzględniający zmiany 

w umowie użyczenia wynikające z w/w Uchwały. 

-Uchwała NrIXJ55/16 w sprawie uchylenia Uchwały NrVIII/49/16 Rady Gminy Brody z dnia 
14.07.16r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrVIII/90/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 
grudnia 2015 roku w sprawie WPF na lata 2016-20. 
Uchwała została zrealizowana po uchyleniu uchwały. 

-Uchwała NrIX/56/16 w sprawie zmiany w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 
grudnia 2015 roku w sprawie WPF na lata 2016-20. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIX/57/16 w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/51/16 Rady Gminy Brody z dna 20 lipca 
2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIX/58/16 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody NrVIII/52/16 z dnia 20 lipca 
2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zostanie realizowana po dokonaniu wyboru Banku. 

- Uchwała NrIX/59/16 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody NrVIII/53/16 z dnia 20 
lipca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęla informację  z realizacji uchwał. 

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

Gminy w m-cach czerwiec, lipiec, sierpień  2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy 
informując, że: 

Przejęcie dawnego sklepu GS w celu utworzenia placu zabaw i świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Jabłonna będzie możliwe po zakończeniu wzajemnych rozliczeń  pomiędzy Gminą  Brody, 
a Syndykiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Brodach. Przewidywany termin 
zakończenia postępowania ustalono na dzień  30.09.2016r. 
-Urząd wysłał  pismo do PWiK w Starachowicach w sprawie poprawy jakości dostaw wody do 
miejscowości Jabłonna i otrzymaliśmy odpowiedz, iż  znacznie zwiększyło się  zapotrzebowanie na 
wodę  w Gminie Brody i PWiK, aby rozwiązać  ten problem planuje wykonać  przebudowę  sieci 
zasilającej w II kwartale 2017 roku. -odpowiedzi na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-Ubytki na drodze ul.Kanałowa w Kuczowie zostaną  uzupełnione w ramach bieżącego utrzymania 
dróg, 



wykoszenie traw i wycięcie zakrzaczeń  Kanalii Staszicowskiego zlecono Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Brodach —odpowiedzi na interpelacje Pani Jadwiga Bonia, 

trwają  prace związane z określeniem lokalizacji i przygotowaniem odpowiedniego wniosku do 
Nadleśnictwa Starachowice o wydzierżawienie terenu działki oznaczonej nr 123/1200 położonej 
w obrębie Lubienia z przeznaczeniem na teren wypoczynkowo-rekreacyjny dla mieszkańców wsi 
Budy Brodzkie, 
-Po wizji w terenie stwierdzono, że na około 70% długości drogi ul.Przymiarki brak jest rowów 
oraz przepustów . Pozostałe są  w złym stanie technicznym, a część  z nich nie posiada odpowiednich 
przekrojów i spadków. W związku z powyższym należy kompleksowo rozwiązać  odprowadzenie 
wody z przedmiotowego odcinka drogi. Po wygospodarowaniu środków finansowych w budżecie 
gminy, dokonaniu zgłoszeń  i uzyskaniu stosownych oświadczeń  możliwe będzie wykonanie rowu. 
Natomiast roboty związane z utrzymaniem przepustów na działkach prywatnych należą  do 
właścicieli tych działek, 
-wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż  ulicy Leśnej w Młynku w chwili obecnej nie może zostać  
zrealizowane z powodu braku terenu —zbyt wąski pas drogowy. Jednoczenie informuje się, że jeżeli 
mieszkańcy wyrażą  wolę  budowy rowu, oddając pod inwestycję  cześć  działek oraz po 
wygospodarowaniu środków finansowych w budżecie gminy i dokonaniu stosownych zgłoszeń  
możliwe będzie wykonanie powyższych robót, 
interpelacja dotycząca usunięcia zakrzaczeń  w pasie drogowym na drodze biegnącej od 

ul.Przymiarki w kierunku ul.Wschodniej w Lubieni została przekazana do Starostwa Powiatowego 
jako zarządcy drogi, 
-wykoszenie ul.Łąkowej zlecono do realizacji przez ZGK w Brodach—odpowiedzi na interpelacje 
Pani Anety Kutera, 

- Wykoszenie traw i porostów na działce przygotowywanej pod inwestycje z funduszu sołeckiego 
w miejscowości Lipie zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach— odpowiedz na 
interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

Oczyszczenie i udrożnienie odwodnienia na ul.Spadowej na posesji Pana Jeziorskiego zlecono do 
realizacji ZGK w Brodach —odpowiedz na interpelacje Pana Leszek Sarna, 

wykoszenie skarpy przy drodze powiatowej ul.Widok od pętli autobusowej przy OSP w Rudzie do 
byłego sklepu GS w Rudzie oraz wykoszenie poboczy przy drodze gminnej ul.Nad Zalewem 
w Rudzie zlecono do realizacji ZGK w Brodach- odpowiedzi na interpelacje Pana Tadeusza 
Bernaciaka, 

-wykoszenie pobocza drogi w Młynku obok posesji Pana Galantego zlecono ZGK w Brodach—
odpowiedz na interpelacje Pana Wojciecha Janiec 

-ustawienie tablicy oznaczającej miejsce pomnika pomordowanych w Borze Kunowskim zlecono 
ZGK w Brodach i wniosek został  zrealizowany w dniu 01.08.2016r. 



-prace dotyczące wykoszenia i uporządkowania placu za budynkiem byłej Szkoły Podstawowej 
w Borze Kunowskim przy u1.4-go lipca 80 zostały wykonane przez ZGK w Brodach - odpowiedzi 
na interpelacje Pana Andrzeja Jagiely. 

interpelację  dotyczącą  wykonania nakładki bitumicznej na drodze krajowej nr 42 od miejscowości 
Kuczów do miejscowości Brody (restauracja Karpik), gdyż  istniejący asfalt jest w tak złym stanie, 
że pojazdy (szczególnie ciężkie) powodują  duże wibracje gruntu, co z kolei powoduje pęknięcia 
budynków przekazano do ZDP -odpowiedz na interpelację  Pana Stanisława Wrony. 

Dyskusja: 
-Pani J.Bonia podziękowała za oznakowanie ulic w Kuczowie i oczyszczenie kanalii 
staszicowskiego, 
Pan Miedliński —prosi o zwiększenie nadzorowania ciśnienia wody w okresie podwyższonych 

temperatur i wówczas nie będą  odczuwalne braki wody, 
Pani A.Kutera upomina się  o dalsze koszenie ul. Łąkowej lub jej utwardzenie, 

-Pan T.Bemaciak podziękował  za remont drogi od Rudy do Adamowa oraz oznakowanie ulic 
i prosi o założenie sprężystych zapór, 
Pan R.Dróżdz —podziękował  za dobrze wykaszane pobocza i obcięcie gałęzi zasłaniających 

widoczność  przy drogach, 
Pan D.Głowacka —również  podziękowała za oznakowanie ulic w miejscowości Lipie. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
02.07.2016r—zjazd oddziału Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. 
04.07.2016r- Notariusz —przejęcie skałek w Rudzie oraz uroczystości związane z 73 rocznicą  
zbrodni wojennej w Borze Kunowskim, 
05.07.2016r- spotkanie z dyrektorem ZDP Panem L.Smigasem nit dróg powiatowych, 
15.07.2016r- Powiatowe Obchody Policji 
20.07.2016r- Wojewoda Swiętokrzyski —otrzymanie promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 
21.07.2016r —spotkanie z osobami, które wykazują  chęć  do grania w orkiestrze dętej 
23.07.2016r —udzielenie dwóch ślubów cywilnych, 
28.07.2016r —Urząd Marszałkowski —podpisani umowy na dofinansowanie przebudowy drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Brodach ul.Leśna od ul.Działki o długości 396m, 
31.07.2016r --Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Brody zorganizowane przez Koło 
Wędkarskie Brody. 
03.08.2016r —spotkanie z Ministrem Rozwoju Panem Mateuszem Morawiecicim zorganizowanym 
przez Wojewodę  Swiętolcrzyskiego w Urzędzie Wojewódzkim 
05.08.2016r- otwarcie wiaty w sołectwie Ruda. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu 
Sołeckiego. 



08.08.06.2016r —wizyta w Urzędzie Gminy posła Ziemi Swiętolcrzyskiej Pana K.Lipca. 
Od 10.08.2016 do 19.08.2016r - urlop wypoczynkowy 
20.08.2016r. —pierwszy dzień  festynu gminnego- turniej o Puchar Wójta Gminy Brody, w którym 
uczestniczyło 7 drużyn. Zwyciężyła drużyna z Brodów, która z rąk Wójta Gminy Brody otrzymała 
puchar 
21.08.1016r — drugi dzień  festynu gminnego w Brodach, 
23.08.2016r — komisja połączona Finansów i Oświaty, 
24.08.2016r —mecz piłki nożnej rozegrany w Brodach pomiędzy drużynami KlimontowianIca 
Klimontów, a Kamienną  Brody zakończony wynikiem 1:1 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 53 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrX/60/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX111/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX/61/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrX/62/16 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody NrVIII/52/2016 z dnia 20 
lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji ich zbywania, nabywania i wykupu 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrX/63/16 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą  
Brody, a powiatem Starachowickim (dotyczy organizacji dożynek gminnych), 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrX/64/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym Stowarzyszeniu Barchan KrynIci nieruchomości gruntowej, położonej we wsi 
Krynki, oznaczonej jako działka nr 1234, stanowiąca własność  Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX/65/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Brody. 
Uchwała została pojęta jednogłośnie. 



Ad.8 
Informację  nit przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/17 złożyła 

Pani Marlena Kutera- kierownik ZOEAS w Brodach. W roku szkolnym 2016/17 we wszystkich szkołach na terenie gminy uczyć  się  będzie 1007 uczniów. Porównując do roku poprzedniego obserwuje się  spadek o 46 uczniów. Jak co roku w okresie wakacji zostały zaplanowane i wykonane prace remontowe. Większe remonty typu odnowienie elewacji w szkole w Adamowie, zakup mebli 
do szatni w Dziurowie sfinansował  budżet gminy, natomiast mniejsze remonty szkoły wykonały w ramach własnych planów finansowych. Szkoły otrzymały dotację  w kwocie 73.035,74z1 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia otrzymają  uczniowie klas I, II, III, IV i V szkół  podstawowych i klasy I, II gimnazjum. Wydatki poniesione na oświatę  w gminie Brody od stycznia do lipca 2016 roku wynoszą: 7.802.655,1 1 zł. 
Wszystkie szkoły w Gminie Brody są  przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17, a jego 
oficjalne rozpoczęcie odbędzie się  1.09.br w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie, na które 
radni otrzymali zaproszenie. 
Dyskusja: 
-Pan J.Ledwoń  —Sołtys wsi Jabłonna —zapytał  dlaczego szkoły są  czynne do godz.15-tej, a nie do 18-tej i nie ma kółek zainteresowań. 
Pan M.Jedlińslci — z funduszu sołeckiego planują  zakupić  komputery do szkół, ale dzieci mogą  z nich korzystać  tylko do godz.15,00, a chcieliby dłużej, 
Pani M.Kutera — sale sportowe w szkołach są  udostępniane również  po godz.15-tej, 
mieszkanka gminy —po godz.15-tej szkoły udostępniane są  dla dorosłych, a gdzie jest dla dzieci? 
Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta —dla dzieci dostępne są  świetlice w CKiAL. Dyrektorzy złożyli pisemną  prośbę  o przeznaczenie środków z funduszy sołeckich na doposażenie szkół  i pomoce dydaktyczne. 

-Pan J.Adamus —w Szkole Podstawowej w Krynkach były 2 oddziały klas zero, zapytał  czy nadal jest takie zaplecze lokalowe, gdyż  dyrektor zamknął  listę  zapisów, 
-Pan St-aw Wrona- na sesję  zostali zaproszeni dyrektorzy szkół  lecz w tym samym czasie mają  
szkolenie w Starachowicach i nie mogli przybyć  na sesję, a wówczas dyskusja byłaby bardziej konstruktywna. Pani Bożena Kania dyrektor małej szkoły w Rudniku złożyła pisemną  informację  
o wykonanych remontach i przygotowaniu placówki do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Rada przyjęła złożoną  informację. 

Ad.9 
Pani Skarbnik D.Dyka złożyła informację  z: 

-przebiegu wykonania budżetu gminy Brody za I półrocze 2016 roku, 
-informację  o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 za pierwsze półrocze 2016 roku, 
- informację  o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych innych instytucji laitury za 
I półroczne 2016 roku. 

, . 



Planowane po zmianach dochody budżetowe zostały wykonane w 49,38% natomiast wydatki 
w 43,52% co wskazuje na jej prawidłowy przebieg w relacji ze stroną  dochodową. Umorzono 
zaległości podatkowe na kwotę  13.861,50z1. Kwota długu Gminy Body stanowi kwotę  500.000,00z1 
i wynosi 1,35% planowanych dochodów ogółem budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
Pani E.Fogiel Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa stwierdziła, że 
na połączonej komisji szczegółowo według klasyfikacji budżetowej omawiano sprawozdanie 
i stwierdzono dobrą  kondycję  finansową  Gminy Brody. Komisja przyjmuje sprawozdanie opiniując 
je pozytywnie. 
Pan Rajmund Dróżdz —Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów potwierdził  
dobrą  kondycję  budżetu, do którego radni nie wnosili zastrzeżeń  przyjmując sprawozdanie. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody Pan L.Sama złożył  sprawozdanie 

z prac komisji za I półrocze 2016 roku. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęta złożone sprawozdanie. 

Ad.!! 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Marek Jedliński — proszę  o informacje na jakim etapie są  prace dotyczące dalszych kroków 
wykonania ul.Ogrodowej w miejscowości Jabłonna oraz w jakim terminie zostanie poprawiona 
przejezdność  tj drogi —usunięty płot wybudowany w obrębie tej drogi 

Pani Angelika Boroń  —proszę  o wycięcie zakrzaczeń  na ul.Kościelnej w Adamowie wzdłuż  
boiska sportowego, 

-Pani Jadwiga Bonia — proszę  o wyczyszczenie i udrożnienie korytek ściekowych na ul.Leśnej 
w Kuczowie 
-proszę  o wycięcie zakrzaczeń  na ul.Południowej 

Pan Stanisław Wrona —w imieniu mieszkańców miejscowości Styków zwracam się  z prośbą  do 
GDDKiA o oczyszczenie chodników koło szkoły z trawy i zarośli oraz namulonego piasku, 

-Pani Danuta Glowacka — mieszkańcy Lipia proszą  o zwrócenie się  do Powiatu o poszerzenie 
drogi powiatowej do tej miejscowości. Droga ta jest za wąska i stanowi zagrożenie dla 
uczęszczających pojazdów tak latem jaki zimą. Wniosek na prośbę  mieszkańców, 

S .  

-Pani Małgorzata Klepacz — mieszkańcy Stawu Kunowskiego proszą  o ustawienie tablicy 
informacyjnej przy ul.Długiej (na rozdrożu zjerzdzając z przejazdu kolejowego). 



Ad.12 
Wolne wnioski: 

Pan R.Drozdz —zwrócił  się  o namalowanie pasów informujących o przejściu dla pieszych 
w miejscowości Lubienia przez drogę  krajową  nr 9 z ul.Podlesie na ul.Leśną, 
-zapytał  o realizacje inwestycji kanalizacja w Lubieni i rozbudowa oczyszczalni w ICrynkach, 
-Sekretarz Gminy udzielił  odpowiedzi, że jest już  pozwolenie na Henryk, a we wrześniu będzie na 
Lubienie- wszystko jest w trakcie przygotowań, 
Pani Wójt poinformowała, iż  złożony przez Gminę  protest został  odrzucony, ale w grudniu będzie 

II podejście, 
Pani A.Kutera —zapytała czy będzie dalszy etap koszenia ul.Łąkowej. Prośbę  poprał  prowadzący 

sesję  stwierdzając, iż  jeśli jest to droga gminna to należy spowodować  przejezdność  małymi 
środkami, 
-Pan T.Bemaciak —zapytał  czy Urząd zakupi urządzenia do czyszczenia chodników, 
-Pan J.Kosiela —Sekretarz Gminy prosił  o wzięcie pod uwagę  we wnioskach do funduszu sołeckiego 
utrzymanie czystości w sołectwach, doświetlenia i czyszczenie chodników oraz przepustów. 
-Pani Beata Szustak Sołtys wsi Ruda pozytywnie oceniła utrzymanie czystości wokół  obrzeży 
zbiornika wodnego co potwierdzają  mieszkańcy sołectwa i wypoczywający turyści. 
Pani Wójt poinformowała, iż  w dniu 18.09.br w gminie Brody odbędą  się  dożynki powiatowe, na 
które radni oraz sołtysi otrzymali zaproszenie i prosi wszystkich o wzięcie udziału. Sołtysi z Radą  
Sołecką  przygotują  wieńce dożynkowe, a korowód wspólnie z orkiestrą  gminną  po mszy w kościele 
w Krynicach przejdzie na plac przy zaporze, gdzie odbywać  się  będą  dalsze uroczystości. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.13,15 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  28 września 201( 
roku o godz.9,30 z tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22.09.2016r o godz.16,00. 
-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 27.09.2017r o godz.15,15 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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