
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  Nr XII/2016 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 10 października 2016 roku 
o godz.16,00 w lokalu Urzędu Gminy Brody zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody 
w celu podjęcia uchwał. 

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

Ad.! 
Sesję  otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław Wrona 

stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny stan 
15-tu radnych 1 osoba nieobecna ( R.Dróżdz). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bemat -Wójta Gminy Brody 
-Pan Michał  Gutowski -Z-ca Wójt 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz 
Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 

-Pan Sławomir Dziura -adwokat 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Wójt Gminy Brody Pani M.Bernat złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy 

wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność  podjęcia pilnych uchwał. 
Prowadzący sesję  odczytał  przedłożone projekty uchwal i podał  je pod głosowanie: 

- Uchwała NrXII/73/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy da 2016 rok. 
Pani Skarbnik D.Dyka wyjaśniła zasadność  pilnego podjęcia uchwały, ponieważ  OSP 
w Krynkach może dotrzymać  dofinansowanie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych 
w kwocie 30 tys.zł  od Głównego Komendanta Straży Pożarnej w Warszawie po - 
zabezpieczeniu środków własnych w budżecie na kwotę  10tys.zł  z terminem do 15.10.br. 

Uchwała została podjęta jednogłośne. 

- Uchwała NrXII/74/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 
dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Ludowy Klub Biegacza „Rudnik" 
nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Brody przy ul.Sportowej stanowiącej 
część  działki nr 178/1 oraz zmiany uchwały NrVIII/54/2016 Rady Gminy Brody z dnia 20 
lipca 2016 roku. 
Zasadność  podjęcia uchwały omówił  Pan J.Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że 
przeniesienie pozwolenia na budowę  części gruntu przeznaczonego pod budowę  bieżni 



lekkoatletycznej pozwoli na złożenie wniosku przez LKB „Rudnik" pod ogłoszony konkurs 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Swiętokrzyskiej w Łogowie. Dofinansowanie 100%. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady o godz.16,15 zakończył  obrady sesji nadzwyczajnej po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. 

Protokołowała: M.Kutera 
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