
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  Nr X/2017 

Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 03 października 2017 roku 
godz.15,15 w lokalu Urzędu Gminy Brody zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody 

w celu podjęcia uchwał . 

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

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

stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwal. Na ogólny stan 
15-tu radnych 3 osoby nieobecne ( A.Jagieła —zwolnienie lekarskie, Miedliński i P.Kosmala). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy Brody 
-Pan Michał  Gutowski -Z-ca Wójt 
-Pan J.Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Wójt gminy Brody Pani M.Bernat złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek 

zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność  podjęcia pilnych uchwał  dotyczących 
zmian w budżecie Gminy Brody. Każda z poniższych uchwał  została omówiona przez Panią  
Skarbnik i poprzedzona dyskusją. 

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

- Uchwała NrX174/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwała NrX/75/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Dyskusja: 
-Pan Sekretarz J.Kosiela —Urząd otrzyma środki na przebudowę  drogi gminnej Ruda-

Adamów II etap i do 6.10.br trzeba złożyć  wniosek. Zadanie będzie realizowane przy 

współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Wartość  po przetargu to kwota 706.800z1, w tym dotacja 

211.034z1. Wkład własny Gminy to kwota 496.036z1 —jest różnica w stosunku do ubiegłego 

roku i dlatego są  przesunięcia. Zadanie zostanie w roku bieżącym zrealizowane i rozliczone. 

-Pan Sekretarz J.Kosiela -Urząd przejął  od dnia 01.09.br budynek, który dzierżawiła Gminna 

Spółdzielnia SCH w Brodach. W budynku tym mieszkają  nadal lokatorzy (6 rodzin), a dach 



jest w bardzo złym stanie przecieka i grozi zawaleniem. Całkowity koszt remontu to 

160tys.zł, ale przed zimą  należy go zabezpieczyć  i na te prace potrzeba 60 tys.zł, 

-Pan T.Budzyń  —zapytał  o wysokość  czynszu jaki płacą  lokatorzy — odp. obecnie 4z1 za m2  

-Pan R.Drózdz — lokatorzy powinni wykupić  mieszkania, utworzyć  spółdzielnię  i sami dbać  

o budynek, 
-Pan J.Adamus —popiera wykonanie remontu, a później sprzedaż  mieszkania lokatorom 

odzyskując poniesione koszty, 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta —lokatorzy Spółdzielni płacili mały czynsz i nie robiono 

remontów tylko doraźne łatanie dachu. Spółdzielnia została zlikwidowana, a budynek był  

dzierżawiony od Gminy, która jest jego właścicielem. 

-Pani M.Bernat —Wójt Gminy złożyła już  propozycje lokatorom wykupu zajmowanych przez 

nich mieszkań  
-Pan J.Wójcik —ma obawy, czy lokatorów będzie stać  na wykup. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Ad.4 

Prowadzący sesję  o godz.16,15 zakończył  obrady sesji nadzwyczajnej po zrealizowaniu 

całego planu posiedzenia 

Protokołowała :W.Wójcik. 
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