
RADA GMINY 
ĘRODY 

Protokół  Nr XV11/2016 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 30 grudnia 2016 roku 
o godz.14,00 w lokalu Urzędu Gminy Brody zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody 
w celu podjęcia uchwał. 

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

Ad.1 
Sesję  otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław Wrona 

stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny stan 
15-tu radnych 3 osoby nieobecne ( R.Dróżdz, A.Kutera., J.Wójcik). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
Pani Marzena Bemat -Wójta Gminy Brody 

-Pan Michał  Gutowski -Z-ca Wójt 
Pan J.Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 
-regionalna prasa • 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie. 

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

wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność  podjęcia pilnych uchwał. 
Prezydent Miasta Starachowice Pan Marek Materek przygotował  pod obrady sesji 

Rady Miasta w dniu 30 grudnia br dwa projekty uchwał  w sprawie odłączenia od Gminy 
Brody miejscowości Lipie i Kuczów oraz przyłączenie ich do miasta Starachowice. 
Wiadomość  ta jest ogromnym zaskoczeniem dla władz Gminy Brody, radnych i mieszkańców 
tych miejscowości. Szokująca jest również  wiadomość, że konsultacje Prezydent będzie 
prowadził  tylko z mieszkańcami Starachowic, a ostateczną  decyzję  podejmuje Rada 
Ministrów po opinii Wojewody. Pani Wójt M.Bernat wysłała pismo do Przewodniczącego 
Rady Gminy Starachowice Pana Włodzimierza Orkisza wyrażając kategoryczny sprzeciw 
z braku poszanowania samorządu i mieszkańców Gminy Brody, prosząc o nie podejmowanie 
przygotowanych uchwał  w tej sprawie. Dodatkowym działaniem przeciwstawnym wobec 
decyzji Prezydenta jest przystąpienie do procedury zmiany granic Gminy Brody poprzez 
ponowne włączenie do naszego terytorium części Adamowa i dzielnicy Michałów 
przyłączone do Gminy Starachowice z dniem 01.01.1983r. 
Dyskusja: 
-Pan Alagieła —uważa, że Gmina Brody powinna wrócić  do swoich granic z przed 1983r. 
-Pani J.Bonia — mieszkańcy Kuczowa są  zbulwersowani i przeciwni decyzji Prezydenta, 
a mieszkańcy Michałowa chcą  ponownie wrócić  dq Gminy Brody, gdyż  nie są  zadowoleni 
z obecnych warunków. 



Prowadzący sesję  odczytał  przedłożone projekty uchwał  i podał  je pod głosowanie: 

- Uchwala NrXVII/102/16 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy 
Brody i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (dot części Adamowa) 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (głosowało 12 radnych) 
- Uchwała NrXV11/103/16 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy 
Brody i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (dot Michałowa) 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych Pan J.Wójcik dołączył  do obrad 
sesji nadzwyczajnej). 

Ad.4 

Przewodniczący Rady o godz.14,20 zakończył  obrady sesji nadzwyczajnej po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. 

Protokołowała : W.Wójcik 
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