
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrXVI/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 29 grudnia 2016r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy 
Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Inforrnacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
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. 
8.0cena skuteczności działań  gminy w zakresie ściągalności podatków w2016 roku. 
9.Uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok 
10.Sprawozadnia Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji planu pracy Rady Gminy w2016 roku 
li .Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Brody na I półrocze 2017 roku 
12.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
13.Wolne wnioski. 
14.Zakoficzenie obrad sesji. 
Po zakończeniu obrad o godz.13,00 tradycyjne spotkanie noworoczne. 

Ad.1 
Obrady sesji 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 (T.Budzyń). 

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

-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy 
-Pan SŁDziura 	-Adwokat 
-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
-Pani K.Bemaciak 	-kier.ZGK w Brodach 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
mieszkańcy gminy 

-regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowana przez prowadzącego sesję  tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytany protokół  z ostatniej sesji został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad .4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji listopadowej omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy 

informując, że: 

Uchwała NrXV/81/16 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, 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXV/82/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXV/83/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXV/84/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku. 
Podobnie jak w roku 2016 stawka podatku rolnego została obniżona do kwoty 43,00 za ldt. Stawka 
będzie miała zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Brody w roku 2017. 

-Uchwała NrXV/85/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX11/78/2015 w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała będzie miała zastosowanie od 01.01.2017 roku. 

-Uchwała NrXV/86/16 w sprawie zmiany uchwały NrX111/88/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana. 

-Uchwała NrXV/87/16 w sprawie przyjęcia programu współprac),  Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2017 

roku. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Po jej przyjęciu ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na 

realizację  zadań  publicznych gminy Brody w 2017 roku. Dnia 9 stycznia 2017 roku upływa termin 

składania ofert. 



-Uchwała NrXV/88/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na realizacje zadania pn. „Dowóz uczniów spoza terenu gminy Brody 
do Publicznego Gimnazjum w Rudzie" w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXV/89/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do określenia zasad 
udostępniania nieruchomości stanowiących własność  gminy Brody, w tym pasa drogowego dróg 
niezaliczonych do kategorii dróg publicznych na potrzeby infrastruktury technicznej. 
Zgodnie z §.2 w/w uchwały wydane zostało Zarządzenie Nrl 77/16 Wójta Gminy Brody z dnia 
05.12.201 6r w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiącej własność  gminy 
Brody na potrzeby infrastruktury technicznej. 

-Uchwała NrXV/90/16 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół  w gminie 
Brody na lata 2016-2023. 
Uchwała jest w realizacji 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-cu listopad 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela --Sekretarz Gminy informując, że: 

-interpelacja dotycząca przycięcia żywopłotu przy drodze powiatowej w Rudzie od strony strażnicy 
ul.Widok 5 została przekazana do ZGK w Brodach celem realizacji- odp. na  interpelacje Pana 
Tadeusza Bernaciak, 

-zimowe utrzymanie dróg gminnych jest wykonywane kompleksowo (odśnieżanie i posypywanie 
dróg piaskiem) przez ZGK w Brodach. Piasek w celu zwalczania śliskości przy obiektach szkolnych 
został  zabezpieczony, 
-utwardzenie drogi wzdłuż  ściany lasu odcinek około I km do państwa Pogody w Lubieni ul. Leśna 
zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie letnim- odpowiedzi na 
interpelacje Pana Rajmund Dróżdź, 

-tzw droga „wierzbicka" przebiega po terenach leśnych w związku z powyższym Urząd zwrócił  się  
do Nadleśnictwa Starachowice o rozważenie możliwości budowy drogi - odpowiedz na 
interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

—ze względu na umiejscowienie słupa na niezabudowanej działce, oraz rozmieszczenie lamp 

oświetlenie ulicznego w tym obszarze ulicy Działki, czyli co drugi słup, lampa na słupie 32 nie 

zostanie zamontowana, 
-lampa na słupie nr 17 ze względu na swoje usytuowanie w pobliży wiaty przystankowej zostanie 

włączona , natomiast na słupie nr 19 nie zostanie włączona (w latach ubiegłych została wyłączona 

w ramach oszczędności jaki inne lampy przy tej ulicy), 
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-interpelacja dotycząca dowiezienia tłucznia na przedłużenie drogi gminnej w miejscowości Młynek 
al.Działki na dalszy nieremontowany odcinek drogi do ostatnich zabudowań  została przekazana do 
ZGK w Brodach celem realizacji- odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera 

-doposażenie przystanków autobusowych w kosze nastąpi w 2017 roku w trakcie wymiany 
i doposażania w kosze przystanków na terenie całej gminy, 
-ubytki w nawierzchni drogi szlakowej na ul.Lesnej w Kuczowie zostaną  uzupełnione tłuczniem 
w ramach remontów bieżących przez ZGK w Brodach. Wskazana droga leży również  na gruntach 
Gminy Pawłów i w związku z powyższym wysłano pismo do Wójta Gminy Pawłów w celu 
zawarcia porozumienia odnośnie kompleksowego rozwiązania problemu- odpowiedzi na 
interpelacje Pani Jadwigi Bonia. 

-ponowne ustawienie znaku ograniczającego tonaż  na skrzyżowaniu ul. Nowej i ul.Zródlanej 
w Borze Kunowskim ponieważ  się  przewrócił  zlecono ZGK w Brodach —odpowiedz na 
interpelację  Pani Renata Kita 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
03.12.2016r— spotkanie z druhami OSP Lubienia w sprawie określenia specyfikacji kupna 
samochodu strażackiego, 
06.12.2016r- wspólna komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa w celu omówienia budżetu na 2017 rok, 
09.12.2016r- spotkanie z nowym prezesem ZGM „Zębiec" panem Robertem Tkaczukiem. 
Wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia „Rodzina" wręczanie paczek mikołajowych, 
10.12.2.016r- opłatek w Szkole Podstawowej w Adamowie, 
11.12.2(1161.- mistrzostwa Polski w kicboxingu. Zloty medal zdobył  mieszkaniec Gminy Brody 
Robert Siebyła. 
15.12.2016r —spotkanie z notariuszem w sprawie wykupu gruntów. Spotkanie z prezesem PWiK sp 
zo.o w sprawie współpracy. 
16.12.2016r- wręczanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych z GOPS-u 
17.12.2016r —ślub cywilny, 
20.12.2016r — spotkanie opłatkowe z pracownikami Urzędu, 
-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 52 osoby 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 NrXVI/91/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/I 5 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 NrXVI/92/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXVI/93/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń  Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2021 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXVI/94/16 w sprawie zmiany załącznika nr I (wniosek do Komisji Zdrowotnej 
o przyznanie zapomogi z Funduszu zdrowotnego) Regulaminu Funduszu Zdrowotnego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXVI/95/16 w spawie ustania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrXVI/96/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXVI/97/16 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań  w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego 
Brody, tj zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996r o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXVI/98/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXVI/99/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2017 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

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

ściągalność  podatków w 2016 roku od osób fizyczny i prawnych oraz opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych. Największą  ściągalność  podatku w łącznym zobowiązaniu podatkowym mają  
sołectwa: Ruda 99%, Dziurów 97%, Staw Kunowski 96%, a najmniejszą: Styków 60%, Przymiarki 



69%, i Lubienia 71%. Wystawiono i wysłano do egzekucji tytuły wykonawcze za nie zapłacone 
podatki do Urzędów Skarbowych. Część  podatników, którzy posiadają  trudną  sytuację  i korzystają  
z pomocy GOPS złożyła wnioski o rozłożenie na raty zaleglości lub umorzenie. Od osób prawnych 
zaległości występują  w podatku od nieruchomości i wszczęto postepowanie egzekucyjne 
w stosunku do osób, które nie wpłaciły zaległych podatków poprzez Urzędy Skarbowe lub 
zgł oszono wierzytelność  do Sądu Gospodarczego jeś li podmiot jest w upadłości. Ten podatek został  
realizowany w 85%. 
Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami ogółem wynosi 91%, a największą  jej ściągalność  
mają  sołectwa: Staw Kunowski 101%, Ruda 98% i Dziurów 97%. 
Duskusja: 
-Pan W.Janiec zwrócił  uwagę  na słabą  ściągalność  podatku w niektórych sołectwach 
prawdopodobnie od osób prowadzących działalność  gospodarczą, 
-Pan St.Wrona —apeluje o większą  ściągalność  podatków, gdyż  zaległości ciągną  się  latami. 

Rada Gminy przyję ta zł ożoną  informację. 

Ad.9 
Prowadzący sesje odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 

2017 rok, w której ustalono dochody budżetowe w wysokości 37.233.960z1, a wydatki 
w wysokości 43.484.589z1. Deficyt budżetowy w wysokości 6.250.626z1 zostanie pokryty 
przychodami z kredytów i sprzedaży obligacji komunalnych. W budżecie utworzono 2 rezerwy: 
ogólną  i celową, a wydatki na zadania własne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 
w wysokości 327.521z1. 

Pani Skarbnik D.Dyka omówiła zasady opracowania wieloletniej prognozy finansowej dla 
Gminy Brody na lata 2017-2023 oraz budżetu gminy na rok 2017 według źródeł  i działów 
klasyfikacji. Ponadto odczytała trzy uchwały VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2016 roku: 
-Uchwała Nr 126/11/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 
2017. Uchwała zawiera pozytywną  opinię  wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stwierdzającym, iż  
projekt ten jest zgodny zarówno z obowiązującymi przepisami prawa jak i z zasadami planowania 
budżetowego. 
-Uchwała Nr I 27/11/2016 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego 
w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i posiada stwierdzenie, że Gmina Brody ma 
możliwość  sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, gdyż  wskazane są  w uchwale 
budżetowej źródła przychodów finansujących ten deficyt, 
-Uchwała Nr 128/11/2016w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2017-2023 również  posiada pozytywną  opinię, gdyż  jest zgodna z przyjętymi 
wartościami w uchwale budżetowej, sposobem sfinansowania spłaty długu i spełnia zasady 
planowania budżetu oraz zachowanie równowagi budżetowej w poszczególnych latach. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Pan R.Drozdz stwierdził, iż  projekt 
budżetu był  omawiany na 3-ch komisjach, w tym 2-ch wspólnych z komisją  Oświaty. Byty różne 
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opinie wśród radnych, ale wszystko zostało wyjaśnione. Budżet to nie są  sztywne ramy i jeśli 
zostaną  pozyskane środki z zewnątrz to uruchomi się  kolejne inwestycje. 
Pani E.Fogiel —Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa potwierdziła, 
że na wspólnych komisjach oceniono projekt budżetu pozytywnie, uwagi zgłoszone ;przez RIO 
zostały w sposób wnikliwy wyjaśnione. 
Dyskusja: 
-Pan St-aw Wrona— zaplanowanych inwestycji w budżecie jest bardzo dużo i potrzebne są  środki 
z zewnątrz, aby to wszystko ruszyło. Poprosił  o wyjaśnienie różnicy między projektem budżetu, 
a uchwałą. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż  chodzi o samochód strażacki do Lubieni, na który 
otrzymano dofinansowanie z zewnątrz i środki te znalazły odzwierciedlenie w uchwale. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwalę  NrXVI/100/2016 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Brody na lata 2017-2023. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  NrXVI/101/2016 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Brody na 2017 rok zobowiązując Wójta Gminy Brody do obligowania po środki 
zewnętrzne w jak największej kwocie i prosi o konsekwencje w realizacji budżetu. 

Pani Wójt M. Bemat podziękował  radnym za bardzo dobrą  współpracę, wsparcie, dbanie o dobro 
i rozwój gminy, aby wszystkim mieszkańcom żyło się  lepiej. 

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

pracy Rady Gminy za 2016 rok informując o ilości odbytych sesji, frekwencji radnych, 
zgłoszonych interpelacji oraz tematyce omawianych spraw. W 2016 roku radni podjęli 90 uchwał, 
a Wojewoda Swietokrzyski stwierdził  nieważność  tylko jednej uchwał y wskazując nieistotne 
naruszenie prawa, a wada ta została usunięta poprzez podjęcie stosownej uchwały. ! 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.11 
Radni jednogłośnie przyjęli własny plan pracy na I półrocze 207 roku zaproponowany przez 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Ad.12 
Radni nie złożyli pisemnych interpelacji i zapytań. 

Ad.13 
Wolne wnioski: 

-Pan LAdamus —pochwalił  skuteczne działania Pani Wójt dotyczące rozebrania byłego budynku 
lodziarni w Brodach, 
-Pan J.Grudniewski — pogratulował  dobrej współpracy radnych z Panią  Wójt, pozytywne oceniając 
wspólne działania. 



Protokołowała: W.Wójcik. PRZEWÓD WICZĄCY: 
R.:dy G (PriY7 

cny Wrona 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.12,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  27 stycznia 201.-; 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
- Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 19.01..2017r godzi 6,00 
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 20.01.2017r o godzi 0,00 

Po zakończeniu obrad o godz.13,00 odbyto się  tradycyjne spotkanie noworoczne przy słodkim 
poczęstunku i śpiewie pastorałek oraz kolęd w wykonaniu zespolu śpiewaczego „Jarzębina" 
z Dzi u rOWa. 

Pani Marzena Bernat — Wójt Gminy Brody podsumowała mijający rok mówiąc o sukcesach 
jakie udalo się  dokonać  w ostatnim roku. Gmina skutecznie korzystała z funduszy unijnych. 
W 2016 roku zrealizowano dwanaście inwestycji drogowych. W porównaniu do poprzednich 
lat jest to rekordowa liczba. Dzięki wprowadzeniu Funduszu Soleckiego zrealizowano wiele 
malych, ale istotnych inwestycji soleckich. Dobra wspólpraca z zarządcą  Zalewu Brodzkiego 
zaowocowała znaczącym ożywieniem ruchu turystycznego. 
Na uroczystości obecni byli: Pan Krzysztof Lipiec - Poseł  na Sejm RP wraz z Panią  
Malgoi7,atą  Pruś  — dyrektorem Biura Poselskiego, Pan Slawomir Skoczylas —Komendant 
Komisariatu Policji w Brodach, Pan Tomasz Margula —radny powiatu ,radni gminy, soł tysi, 
dyrektorzy szkól i jednostek gminnych. Zaproszeni goście oprócz życzeń  noworocznych 
otrzymali kalendarze na 2017 rok. 	" 
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