
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrIX i/2016 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 05 sierpnia 2016 roku o godz.15,30 
w lokalu Urzędu Gminy Brody zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody w celu podjęcia 
uchwal. 

Tematyka obrad: 
1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad 
3.Podjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy 
4.Wolne wnioski 
5.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 ( E.Fogiel, A.Kutera i J.Wójcik). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
Pani Marzena Bernat -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 w dniu 03.08.br 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 NrIX/55/16 w sprawie uchylenia Uchwały NrV111/49/2016 Rady Gminy Brody 
z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX111/90/2015 Rady 
Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2016-2020. 
Pani Skarbnik D.Dyka wyjaśniła zasadność  uchylenia poprzedniej uchwały z uwagi, iż  w tym 
dniu nie zostały podjęte dalsze przygotowane uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośne. 

- Uchwała NrIX/56/16 w sprawie zmiany 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. 
Pani Skarbnik D.Dyka wyjaśniła przyczynę  zmiany uchwały z powodu niewłaściwie wpisanej 
kwoty na poczet przyszłych zobowiązań. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała NrIX/57/16 w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/51/2016 Rady Gminy Brody 
z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła niniejszą  uchwałę, która nie dotyczy zmian kwotowych, a jedynie 
jest porządkowa i uszczegóławia zapisy. W §3a określono planowany deficyt i limit 
wydatków na 2016 rok. 

Dyskusja: 
Pan M.Jedliński- prosił  o przedstawienie na komisjach Rady propozycje „witaczy" , 

-Wójt Gminy Pani M.Bernat poinformowała iż  dyrekcja ZGM „Zębiec" zaproponowała 
gratisowo ustawienie 3-ch witaczy na drogach krajowych w gminie Brody. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwała NrIX/58/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/52/2016 
z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła zmianę, a dotyczy ona roku od którego nastąpi spłata obligacji 
z dochodów własnych budżetu gminy czyli 2018-2023. 

Uchwała został  podjęta jednogłośne. 

- Uchwała NrIX/59/16 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody NrVIII/53/2016 
z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła zmianę  koniecznością  uzupełnienia załączników tożsamymi 
zapisami w inwestycjach rocznych w celu zachowania ciągłości zdarzeń. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.4 

Wolne wnioski: 

-Pan St-aw Wrona —zapytał  o fundusz sołecki na 2017 rok i do kiedy Rady Sołeckie powinny 
zgłaszać  projekty. W szkołach są  już  stare komputery, czy jest możliwość  zakupu z wniosków 
sołeckich? 

-Pan M.Gutowski Z-ca Wójta — poparł  taki pomysł, gdyż  dyrektorzy szkół  od dawna borykają  
się  z tym problemem. Nawet dwa sołectwa mogą  wspólnie przeznaczyć  środki na taki cel, 

-Pan J.Kosiela Sekretarz Gminy — zaproponował, aby część  środków z funduszy sołeckich 
pozostawiać  na zadbanie o inwestycje już  wykonane oraz na podkaszanie. Rady Sołeckie 
wybierają  wykonawców, z którymi Pani Wójt podpisuje umowę  o dzieło lub zlecenie i takie 
prace mogą  być  wykonywane i nie będą  pojawiać  się  w interpelacjach Radnych. 

-Pani D.Dyka Skarbnik Gminy —potwierdziła, że do 30 września br tak jak w ub roku Rady 
Sołeckie powinny składać  projekty na realizacje zadań  z funduszu sołeckiego. 



Ad.5 

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

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy zostało ustalone na 23 sierpnia 2016 roku 
godzj 16,00 

Protokołowała: M.Kutera 

PRZEW31:KICZĄCV 
Rąd 193Y.prcKy 

./ 


	00000001
	00000002
	00000003

