
RADA GMINY 
BRODY. 

Protokół  NrXIII/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 29 grudnia 2017r. o godz. 9,30 w lokalu Urzędu 
Gminy Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz sesji nadzwyczajnej 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesjach i komisjach 

Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.0cena skuteczności działań  Gminy w zakresie ściągalności podatków w 2017 roku, 
9.Uchwalenie budżetu Gminy Brody na 2018 rok, 
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji planu pracy za 2017 rok. 
11 Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu pracy Rady Gminy na 2018 
rok 
12.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
13.Wolne wnioski. 
14.Zakończenie obrad sesji. 

Po zakończeniu obrad o goz.12,30 spotkanie noworoczne. 

Ad.1 
Obrady sesji otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław 

Wrona, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 
stan 15-tu radnych wszyscy obecni_ 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pan Sławomir Dziura- adwokat 
Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowickiego 
kierownicy referatów 

-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowaną  tematykę  obrad radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 24.11.17r został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na poprzedniej sesji omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy 

informując, te: 
-Uchwały od NrX11/79/17 do NrXII/86/17 w sprawie przekształceń  szkół  w Gminie Brody 
z sześcioklasowej na ośmioklasową  zostały zrealizowane zgodnie z ich postanowieniami, 

-Uchwała NrXII/87/17 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale NrV111/62/17 Rady 
Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 20117r w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Brody 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrXII/88/17 w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród 
i wyróżnień  za wyniki sportowe finansowanych z budżetu gminy Brody. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. D tej pory nie wpłynął  żaden wniosek spełniający wymagania 
określone w uchwale. Nie została też  wszczęta procedura przyznawania nagród czy wyróżnień  za 
wyniki sportowe, 

-Uchwała NrXII/89/17 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2018 roku. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Planuje się  ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na 
realizację  zadań  publicznych. 

-Uchwała NrXII/90/17 w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy Brody w Gminnej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Najbliższe planowane posiedzenie odbędzie się  przed dniem 
30.04.18r. 

-Uchwała NrXII/91/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na 
terenie Gminy Brody. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. W związku ze zmianą  Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami oraz wydanym Rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.12.2016r w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzenie nowego 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy brody ma na celu dostosowanie jego 
zapisów do w/w rozporządzenia. 

-Uchwała NrXII/93/17 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 



-Uchwała NrXII/94/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwala NrXII/94/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  
obliczeni podatku rolnego na obszarze Gminy brody w 2018 roku 
Cena skupu żyta ustalona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 
październik 2017r to kwota 52,49z1. Na mocy uchwały cena ta 72 aprobatą  Swiętokrzyskiej Izby 
Rolniczej została obniżona do kwoty 43,00 za 1 dt.. 

Uchwala NrXII/95/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/78/15 z dnia 27 
listopada 2015 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać  będzie nowa stawka podatku pod wodami 
powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych, gruntów objętych obszarem 
rewitalizacji oraz ód budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obroty 
kwalifikowany materiałem 	siewnymi. W pozostałych przypadkach stawki podatku od 
nieruchomości na 2018 rok pozostają  na poziomie roku 2017. 

Rada Gminy przyjęla informację  z realizacji uchwal. 

Ad.5 
Realizację  interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, Że: 

interpelacje dotyczącą  wykonanie przejścia dla pieszych z ul.Młynarskiej do chodnika 
wybudowanego przy ul.Słonecznej w Stykowie przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia-odp. na  interpelacje 
Pana Stanislawa Wrony 

- wykonanie remontu drogi ul.Północna w Dziurowie wraz z budową  chodnika i oświetlenia 
wymaga wprowadzenia do budżetu gminy. W związku z powyższym w roku przyszłym rozważymy 
możliwość  wprowadzenia zadania do projektu budżetu na 2019 rok-odpowiedzi na interpelacje 
Pani Jadwigi Bonia i Pana Leszka Sarny, 

- interpelacje dotyczącą  uzgodnienia wykonania przepustu pod drogą, aby woda z zalewu nie cofała 
się  do zbiornika w „Oczku" przekazano do Starostwa Powiatowego w Starachowicach jako 
zarządcy drogi celem zajęcia stanowiska -odpowiedz na interpelacje Pana Janusza Adamus, 

-prośbę  o oczyszczenie ul.Stoczki w Brodach oraz przylegających poboczy i rowu, w którym 
zalegają  suche liście przez co nie jest drożny przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji - 
odpowiedz na interpelacje Pani Aneta Kutera. 

Bada Gminy przyjęła złożoną  informację. 



Ad. 6 
Pani M.Bemat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami, w których 

uczestniczyła: 

01.12.2017r- spotkanie z Komendantem Posterunku Policji w Brodach z Panem Piotrem Wiatrem 
w celu omówienia polepszenia bezpieczeństwa w Gminie Brody, 
08.12.2017r- uroczysta gala w Kielcach -wyróżnienie najlepszego samorządowca roku 2017 
w powiecie Starachowickim 
09.12.2017r-impreza charytatywna OTI dla choinki- promocja Gminy, w które wzięło udział  ponad 
100 załóg, 
12.12.2017r —wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji 
Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa 
15.12.2017r- Spotkanie u Notariusza. Spotkanie opłatkowe w grupie Alle Babki w Stykowie, 
16.12.2017r- Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu „Rodzina". Spotkanie w Szkole Podstawowej 
w Adamowie na zaproszenie :radnej rady sołeckiej i sołtysa, 
17.12.2017r —msza św. W Lubieni, na której powitano nowego księdza proboszcza Sławomira 
Raka, 
19.12.2017r —zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Starachowicach 
20.12.2017r —Jasełka gminne zorganizowane przez Dyrektora ze Szkoły Podstawowej w Lipiu 
Panią  Iwonę  Frolovs, 
21.12.2017r —opłatek ze wszystkimi pracownikami w budynku urzędu. Wspólna Komisja Budżetu 
i Oświaty. Opłatek w zespołach śpiewaczych. 

-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 47 osób i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrXIII/96//17 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXIII/97/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXII/98/17 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatko ch dla Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział  Terenowy w Rzeszowie 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXIII/99/17 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Brody 
na lata 2017-2020 z perspektywą  do roku 2024 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrX111/100/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego programu rewitalizacji dla 
Gminy brody na lata 2017-2023 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrX111/101/17 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani na 2018 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX11/1 02/17 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Pani Skarbnik D.Dyka omówiła wykonanie podatków na dzień  05.12.2017 roku od osób 

prawnych i fizycznych z podziałem na sołectwa. W wyniku windykacji wpływy 
z zaległości podatkowych wynoszą  62.195,46z1. Na podstawie wniosków podatników ze względu 
na „ważny interes" wydano decyzje umorzeniowe na kwotę  2.649z1. Natomiast na raty rozłożono 
kwotę  6.387z1. na  dzień  05.12.2017 roku wystawiono 1305 upomnień. Po upływie ustawowego 
terminu zostaną  wszczęte postępowania egzekucyjne i zostaną  wystawione tytuły wykonawcze. 
Przy egzekucji komorniczej zobowiązania podatkowe stanowią  czwartą  kategorię  zaspokojenia, 
dlatego windykacja ich jest długotrwała. Największy procent realizacji podatku mają  sołectwa: 
Ruda 98%, Adamów i Bór Kunowski 96%. Najmniejszą: Styków 48%, Lubienia 67%, i Przymiarki 
82%.Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień  30.11.2017r wyniosła 
89%. 
Obie Komisję  pozytywnie oceniły ściągalność  podatków w 2017 roku. 

Rada Gminy przyjęła złożone informacje. 

Ad.9 
Skarbnik Gminy Brody Pani D.Dyka omówiła projekt budżetu na 2018 rok, którego dochody 

planowane są  w wysokości 38.275.593z1, natomiast wydatki w kwocie 44.040.721zł. Deficyt 
budżetowy w wysokości 5.765.128z1 zostanie pokryty przychodami z: 

-kredytów w kwocie 3.300tys.zł . 
-sprzedaż  obligacji komunalnych 1.900tys.zł  
-wolnych środków w kwocie 565.128z1 

W budżecie tworzy się  rezerwy: ogólna w kwocie 250.000z1 i celowa w kwocie 107.200z1 oraz 
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 408.956z1 z przeznaczeniem na zadania 
własne. Zwrot z ubiegłego roku wynosi 25-28%. 



Prowadzący sesję  odczytał  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zawarte 
w: 
-Uchwale Nr141/11/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026 
-Uchwale Nr140/11/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2018, 
-Uchwale Nr 139/11/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 
2018 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stwierdził, iż  radni są  
zadowoleni z opracowanego budżetu i opiniują  go pozytywnie. 
Pani E.Fogiel —Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa potwierdziła, 
że budżetu jest optymalny iw miarę  sprawiedliwy. Jeżeli będą  nowe inwestycje współfinansowane 
te będzie ich się  również  wprowadzać  do budżetu. Wspólnie Komisje omawiały budżet na 2-ch 
posiedzeniach i zgodnie pozytywnie go zaopiniowały. 

Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —współpraca pomiędzy organem uchwałodawczy, a wykonawczym jest dobra dzięki 
konkretnemu podejściu Pani Wójt do problemów mieszkańców. Planowane inwestycje będą  
realizowane głównie pod pozyskiwane środki, 
-Pan St.Wrona — dyskusja była w komisjach. Poprzedni budżet był  agresywna, a obecny jest 
dynamiczny ponieważ  pozyskano 11,3 mln.zł  na kanalizacje w Lubieni i oczyszczalnię  w Krynicach 
oraz 6 mln.zł  na inwestycje endogeniczne. Będziemy brać  kredyty i będziemy go realizować  pod 
pozyskiwane środki wykorzystując wszystkie możliwości i dofinansowania. Budżet jest godny 
przyjęcia i apeluje, aby go przyjąć, a Pani Wójt niech go realizuje. Budżet będzie się  zmieniał  
w ciągu roku i będzie wymagał  korekt i nad tym radni będą  pracować. 

Uchwała NrXIII/103/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brody na lata 2018-2026 
Uchwala została podjęta jednoglośnie. 

Uchwała NrXIII/104/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2018 rok. 
Uchwala została podjęta jednogłośnie. 

Pani Wójt podziękowała za przyjęcie budżetu prosząc o wsparcie i pomoc przy jego realizacji. 

Ad.10 
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy w 2017 roku złożył  Przewodniczący 

Rady Gminy Pan Stanisław Wrona. 
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 



Ad.11 
Wojewoda Swietokrzyski pismem z dnia 7 grudnia 2017 roku przypomniał  o konieczności 

zatwierdzania planów pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy w formie podjętych 
uchwał  na cały rok. 

Uchwała NrX111/105/17 w sprawie przyjęcia pIanu pracy Rady Gminy Brody na 2018 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX111/105/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Brody na 2018 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.12 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Leszek Sarna— proszę  o wystąpienie do Powiatu celem zabezpieczenia zakrętu na drodze 
łączącej Dziurów ze Stykowem za przejazdem kolejowym. Ze względu na duży rów zasadnym 
byłoby zainstalować  bariery, 

Pan Marek Jedliński —zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o przedstawienie etapu prac związanego 
z uregulowaniem przejęcia terenów pod ul.Ogrodową  w miejscowości Jabłonna. Jednocześnie 
proszę  o przyspieszenie prac związanych z ta tematyką  oraz określenie terminu na kiedy sprawy te 
będą  uregulowane. 

-Pan Janusz Adamus— proszę  o uzupełnienie oznakowania pionowego na skrzyżowaniu 
ul.Aptecznej i ul.Szkolnej w Krynicach, ponieważ  oznakowanie przy w/w skrzyżowaniu jest 
nieczytelne i zdewastowane. Proszę  o pozytywne załatwienie mojej prośby. 

Pan Wojciech Janiec —proszę  o uzupełnienie oświetlenia przy chodniku na ul.Warszawskiej 
w Młynku od ul.Podgórskiej do kościoła. 

Ad.13 Wolne wnioski: 

Pan Stanisław Wrona Przewodniczący Rady Gminy Brody podziękował  radnym za współpracę  
w roku 2017 dzięki, której udało się  przeprowadzić  wszystkie zamierzone cele, 72 rozwój naszej 
„małej ojczyzny" i prosi o taką  współpracę  w 2018 roku, 

Pani E.Fogiel dziękuje Panu Przewodniczącemu za sprawne i merytoryczne prowadzenie sesji, 

-Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy dziękuje za wyrozumiałość  i zrozumienie oraz przeprasza jeśli 
coś  było nie tak, ale to tylko zharmonizowało prace. 



Ad .14 

Przewodniczący Rady o godz.11,50 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowani 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  26 stycznia 201( 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 

-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów — w dniu 23.01.2018r godz. 13,30 
- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 24.01.2018r o godz.15,30. 

o godz.12,30 na salę  obrad przybyli zaproszeni goście. Oprócz samorządu gminy, radnych powiatowycł  
i sołtysów w spotkaniu noworocznym uczestniczyli przedstawiciele szkół  i organizacj 
pozarządowych. 

Pani Wójt Marzena Bernat omówiła najważniejsze inwestycje w 2017 roku zawarte w Roczniku 
Brodzkirn- 2017" oraz w prezentacji multimedialnej. Największym osiągnięciem gminy jest 
zdobycie dofinansowania ze środków unijnych (11,3 mln, na kanalizację  w Lubieni 
i oczyszczalnię  ścieków w Krynkach) oraz dotacja na rozwój turystyki opiewająca na kwotę  ok. 5,7 
mln. zł. które będą  realizowane w kolejnych etapach począwszy od 2018 roku 

W 2017 roku wykonano m. in.: remonty dróg krajowych— nr 9 i nr 42, budowy chodników 
w Kuczowie, Lubieni i Rudniku, zadania finansowane wspólnie z powiatem starachowickim 
(modernizacje i remonty dróg w Brodach, Krynkach i w Stykowie) oraz dziewięć  inwestycji na 
drogach gminnych Utworzono dwa przedszkola, wyremontowano pomieszczenia w szkole 
w Rudzie. Z funduszy unijnych zakupiono nowoczesny samochód bojowy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubieni. Dzięki dofinansowaniu realizowano również  programy edukacyjne takie jak: 
zajęcia pozalekcyjne, „Bezpieczna+", „Aktywna tablica". Dotacje ze źródeł  zewnętrznych stanowiły 
ok. 30,4% wydatków inwestycyjnych gminy Brody. Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad pozyskała łącznie ok. 12,5 mln. zł  na inwestycje zrealizowane na terenie gminy. Krótki 
film „Ekspresem przez 2017 rok przedstawił  najważniejsze wydarzenia w Gminie Brody. Pani Wójt 
zakończyła wystąpienie składając obecnym życzenia noworoczne. 

Zaproszeni goście przy słodkim poczęstunku wysłuchali repertuaru kolęd w wykonaniu wokalistek 
z zespołu „Echo Adamowa": Pani Dorota Bernat i Pani Danuta Major. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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