
RADA. GMINY 
BRODY 

Protokół  Nr VIII/2016 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 14 lipca 2016 roku o godz.18,00 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody w celu 
podjęcia uchwal. 

Tematyka obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Podjęcie uchwał  zgłoszontikprzez 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 (Pani A.Boroń). 

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

-Pan Michał  Gutowslci -Z-ca Wójt 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz 
Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 

-Pan Sławomir Dziura -adwokat 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został  uzupełniony o dwie dodatkowe projekty 

uchwal, które nie byty przedmiotem dyskusji na poprzedzającej sesję  komisji i porządek 
obrad z dodatkowymi uchwałami został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Wójt Gminy Brody Pani M.Bernat w dniu 08.07.br złożyła do Przewodniczącego 

Rady Gminy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność  podjęcia 
pilnych uchwal. Prowadzący sesję  odczytał  przedłożone projekty uchwal i podał  je pod 
głosowanie, a przewodniczący stałych komisji stwierdzili iż  projekty uchwal w większości 
uzyskały pozytywną  opinię, choć  przy poszczególnych projektach były indywidualne 
wypowiedzi: 
- Uchwała NrVIII/49/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII1/90/15 Rady 
Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2016-2020 
Uchwała została podjęta jednogłośne. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
został  odrzucony większością  głosów (6 za, 8 przeciw). 

-Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji raz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
wywołał  następującą  dyskusja: 
Pan R.Drózdz -zapytał  na jakim etapie jest kanalizacja w Lubieni oraz ul.Starachowicka 



w Krynkach prosząc radnych o przychylne spojrzenie na emisję  obligacji dzięki, którym 
można zrealizować  te inwestycje. Każda zmiana przeznaczenia środków finansowych 
w budżecie dokonywana jest poprzez głosowanie i radni decydują  na jaką  inwestycję  
przekazywane są  pieniądze. 
-Pan M.Gutowski Z-ca Wójta —aktualnie w budżecie brakuje kwoty 1.200tys.zł. 800tys pod 
wnioski i 400tys.zł  na zwiększony zakres prac. Wniosek na kanalizację  w Lubieni wraz 
z rozbudową  oczyszczalni ścieków wyliczono na kwotę  24 mln.zł  z dofinansowaniem 
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odrzucony ze względu na błędne wyliczenie wartości kwotowej projektu. Firma, która pisała 
wniosek kierowała się  interesem Gminy, chcąc uzyskać  jak najlepsze dofinansowanie. 
Teraz złożyła protest i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Ta sama firma taki sam wniosek 
robiła w ościennych gminach, gdzie była taka sama sytuacja i protest rozpatrzono 
pozytywnie, a wniosek ponownie został  przekazany do weryfikacji. 

-Pan St-aw Wrona —czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku, decyzja na emisję  obligacji 
w takiej wysokości jest przed wczesna. Na komisji była zgoda na kwotę  1.200tys.z1, a dalej to 
tylko dyskusja o potrzebach. Radni nie są  przeciwni rozwojowi Gminy, ale dowiadują  się  
o pewnych sprawach zbyt późno. Nie chce zadłużać  gminy pod inwestycje, które nie mają  
pokrycia w środkach z zewnątrz. Jest pełny obaw o zasadność  wydatków w tak dużej kwocie 
dlatego będzie głosował  przeciw emisji obligacji w takiej wysokości. 

-Pan J.Adamus —takie same zawirowania były przy wniosku na drogę  ul.Dluga w Krynkach. 
Wniosek dostał  mniejszą  ocenę  i został  poprawiony otrzymując wsparcie finansowe. 
Ustalenia z komisji były zgodne i trzeba to kontynuować. Ważny, aby był  wkład własny, bo 
jest krótki czas na pozyskiwanie środków unijnych. Wszystkim powinno zależeć  na 
rozbudowie oczyszczalni i włączeniu do kanalizacji miejscowości Lubienia-  i Henryk. Srodlci 
z obligacji nie zostaną  zmarnowane bo przekazane na inwestycje i trzeba do tego podejść  
pozytywnie. 

-Pan W.Janiec —wnioskuje o odroczenie podjęcia uchwały do wyjaśnienia złożonego 
odwołania w sprawie wniosku. 

-Pan M.Jedliński —nie jest przeciwny kanalizacji, ani też  rozwojowi Gminy, tylko musi być  
pewny na co wydawane będą  pieniądze Gminne. Twierdzi, iż  nie rozmawia się  z radnymi co 
ma być  robione i za jakie pieniądze, a radni nie mieli czasu dokładnie zapoznać  się  
z proponowanymi projektami uchwal. To jest ważny temat i radni potrzebują  więcej 
informacji na ten temat i czasu. 

-Pan J.Kosiela —Sekretarz Gminy —wniosek jest tylko elementem pozyskania środków 
z zewnątrz, a 40% to i tak będą  środki własne gminy i 4 mln.zł  przez 3 lata w budżecie trzeba 
znaleźć  jeśli chcemy kanalizację  w Lubieni realizować  od 2017 roku. Droga powiatowa 
ul.Starachowicka w Krynicach miała być  robiona przez 3 lata, a teraz powiat chce realizacji 
w 2 latach. Szanując obawy radnych proponuje dopracować  zapis w uchwale uwarunkowując 
kolejną  emisję  obligacji za zgodą  Rady. Zadania te są  w 'WPF i koszty poniesione bo 
inwestycja jest przygotowana, uzgodniona z mieszkańcami, pozwolenie na Henryk Gmina 
otrzymała, a na Lubienie będzie w sierpniu i wszystko jest w trakcie przygotowania. 
W projekcie uchwały nr5 jest zgoda na użyczenie Stowarzyszeniu „Brody nad Kamienną" 
terenu na rozbudowę  kompleksu sportowego przy zaprze w Brodach pod wniosek, który 
będzie składany do LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swiętokrzyskiej i termin też  jest 
pilny. 



-Pani Wójt M.Bernat —na komisji radni nie zgłaszali zastrzeżeń  i wszyscy byli zgodni, a teraz 
nie rozumie zmiany stanowiska. Jest otwarta na dyskusję  i wspólne porozumienie. 
-Pan T.Budzyń  —w pierwszej propozycji była kwota 1.200tys.z1 i na to radni wyrazili zgodę. 
Dalsza dyskusja to tylko propozycje żeby się  przygotować  pod środki unijne, a nie od razu 
brać  tak dużą  kwotę  i zadłużać  Gminę. 

Pan P.Kosmala popiera wniosek Pana W.Janiec, gdyż  jest za dopracowaniem uchwały, aby 
była czytelna. 

Pan Adwokat Sł.Dziura —w kwestii formalnej wyjaśnił, iż  bez pozytywnego rozpatrzenia 
projektu uchwały nr 3 nie można podjąć  pozostałych przygotowanych projektów. 

Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy—w WPF są  hasłowo zadania, a to co się  będzie robić  jest 
w załączniku inwestycyjnym rocznym i radni uczestniczą  przez głosowanie w każdej zmianie. 
Srodki z obligacji można wydać  tylko na inwestycje . W przyszłym roku będzie większy 
popyt na obligacje i gorsze warunki ich pozyskania. Jeśli nie będzie zadania w uchwale to nie 
można emitować  obligacji o wszystkim decyduje Rada Gminy. Najpierw głosowany jest WPF 
bo to jest plan, a jego realizacja znajduje się  w zmianach budżetowych. Bez zmian nie może 
być  zrealizowany WPF. Kredyty inwestycyjne mają  gorsze warunku finansowania i spłaty. 
Emisja obligacji mogłaby nastąpić  dopiero pod koniec sierpnia. Jest oferta innej firmy ze 
Swarzędza, ale na gorszych warunkach. 

-Pan T.Bernaciak zaproponował  przełożyć  sesję  do czasu informacji na temat złożonego 

odwołania. 

Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek Pana W.Janiec i prowadzący sesję  o godzinie 

20,15 zarządził  przerwę  w obradach sesji do 20 lipca 2016r do godz.15,30, a w dniu 19 lipca 
br. ustalono ponownie spotkanie radnych z obu komisji. 

Protokołowała: W.Wójcik 

Po ogłoszonej przerwie w sesji nadzwyczajnej trwającej do 20 lipca 2016 roku do 
godz.17,00 Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław Wrona wznowił  obrady 

i stwierdził  quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny stan 
15-tu radnych 1 osoba nieobecna (Pani J.Bonia). 

W obradach sesji uczestniczyli: 
-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 
1 mieszkaniec gminy Brody 

Realizując porządek sesji nadzwyczajnej przyjętej w I części obrad prowadzący sesję  
przystąpił  do pkt 3 —przyjęcie uchwal zgłoszonych przez Wójta Gminy- wszystkie 

przygotowane uchwały uzyskały pozytywną  opinię  obu Komisji na wspólnym posiedzeniu 



w dniu 19 lipca br. 
-Uchwała NrVIII/50/16w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 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 NrV111/51/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Uchwała został  podjęta jednogłośne. 

-Uchwała NrVIII/52/16 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu. 
Uchwała została podjęta większością  głosów przy jednym wstrzymującym się  (Pani 

A.Kutera). 

-Uchwała NrVIII/53/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/54/16 w sprawie wyrażania 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 część  działki nr 178/1 oraz 
zmiany Uchwały NrIII/19/09 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2009 roku. 
Uchwała została podjęta jednogłośne. 

Wójt Gminy Brody Pani M.Bemat podziękowała Radnym za podjęcie uchwal. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady o godz.17,45 zakończył  obrady sesji nadzwyczajnej po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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