
RADA GMINY 
BROny 

Protokół  Nr 11U2016 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 08 marca 2016 roku o godz.14,00 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody w celu 
podjęcia uchwal. 

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

Ad.1 
Sesję  otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan Stanisław 

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

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bemat -Wójta Gminy Brody 
-Pan Michał  Gutowski -Z-ca Wójt 
Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 
Pani K.Bernaciak 	-kier.ZGK w Brodach 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Wójt Gminy Brody Pani M.Bemat w dniu 04.03.br złożyła do Przewodniczącego 

Rady Gminy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność  podjęcia 
pilnych uchwał. Prowadzący sesję  odczytał  przedłożone projekty uchwał  i podał  je pod 
głosowanie: 
- Uchwała N/III/15/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brodach na 2016 rok. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zwrócił  się  z wnioskiem o udzieleni dotacji 
celowej na zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej. Inwestycja ta umożliwi Zakładowi 
ograniczanie kosztów związanych z wywozem osadu oraz transportem między 
oczyszczalniami. 
Pani K.Bemaciak składając informację  z działalności ZGK za 2015 rok oraz zamierzenia na 
2016 rok w m-cu styczniu br zwracała uwagę  na problemy z osadem oraz potrzebę  zakupu 

niezbędnego sprzętu, który posłuży również  do koszenia poboczy dróg gminnych, a także 

powiatowych. Komisje Rady Gminy wnioskowały, aby dofinansować  i zmodernizować  
sprzęty znajdujące się  w Zakładzie co poprawi jakość  wykonywanych prac. 

Dyskusja: 
-Pan T.Budzyń  —uważa, że nie zbędna jest wirówka do osuszania osadu i prosi o ustne 
zapewnienie, czy zakupiony sprzęt pozwoli na sprawną  obsługę  aby to wszystko 

funkcjonowało, gdyż  wcześnie Zakład nie był  dofinansowany tak dużymi kwotami. 



Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta stwierdził, iż  w większości zakupiony sprzęt spełni 
oczekiwania, a takie dofinansowanie oczyszczalni powinno być  robione corocznie, aby 
utrzymać  sieć  w dobrym stanie. 
-Pan St. Wrona uważa, że trzeba zakupić  dobry sprzęt i starać  się, aby dobrze go 
wykorzystywać, a nawet zarabiać  wykaszając również  drogi powiatowe. 

W dyskusji radni radzili, jakiego rodzaju i mocy sprzęty zakupić  i jednogłośnie podjęli 
uchwałę  udzielając dotacji dla ZGK w Brodach. 

Uchwała NrIII/16/16 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 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrIII/17/16w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
W uchwale m.innymi przeznacza się  środki na „przyjazne przedszkole w Lubieni 
dofinansowane z projektu i środków RPO Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/18/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą  NrII/13/16 Rady Gminy Brody 
z dnia 26.02.2016 roku 
Konieczność  zmian w Statucie została spowodowana przekazaniem do realizacji przez GOPS 
zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.4 
Przewodniczący Rady o godz.15,15 zakończył  obrady sesji nadzwyczajnej po 

zrealizowaniu całego planu posiedzenia. 

Protokołowała: W.Wójcik 
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