RADA GMINY
BRODY
Protokół Nr IX/2018
Z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 13 września 2018 roku
godz.14,00 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.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 ( Pan J.Adamus, Pan J.Wójcik, Pan P.Kosmala —zwolnienie
lekarskie).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Wójt Gminy Brody
-Pani M.Bernat
-Sekretarz Gminy
-Pan J.Kosiela
Pani D. Dyka
-Skarbnik Gminy
-Adwokat
-Pan S.Dziura
Ad.2
Zaproponowany porządek obrad wstał 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
konieczności przywrócenia kursu linii nr 5 do Dziurowa i Kuczowa. Każda z poniższych
uchwał została omówiona przez Panią Skarbnik i Pana Sekretarza oraz poprzedzona dyskusją.
Prowadzący sesję odczytał przedłożone projekty uchwał i podał je pod głosowanie:
- Uchwała NrIX/57/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Starachowice
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brody
i na zawarcie porozumienia.
Dyskusja:
Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy —MZK w Starachowicach zwróciło się pismem do Gminy
Brody o dotowanie linii Nr 5 do Dziurowa kwotą 26 tys.zł. Projekt uchwały jest propozycją
zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w odpowiedniej
klasyfikacji jako dotacja celowa,
-Pan L.Sama —jest to odpowiedz na potrzeby mieszkańców Dziurowa i Kuczowa
korzystających z linii nr S. Zapytał też czy kwota 26 tys.zł jest na cały rok? —odpowiedz tylko
do końca roku 2018,
Pan M.Jedliński —proponuje podpisać porozumienie do 31.12.2018r oraz prowadzić dalsze
rozmowy i negocjacje również na linie nr 9 i 13,
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Pan R.Drózdz — Gminna powinna zabezpieczyć transport dla wszystkich dojeżdżających do
pracy i szkoły,
Pani A.Kutera —uważa, że wszyscy mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania
z transportu publicznego,
Pan J.Kosiela —Sekretarz Gminy —autobus MZK wycofał z dnia na dzień nie informując
władz Gminy, a teraz żąda dopłaty nie ujawniając własnych kosztów, czy informacji
nierentowności zlikwidowanej linii. Jeden samorząd powinien informować drugi jeżeli
wprowadza zmiany.
Pan St.Wrona —jest za podjęciem uchwały i umożliwieniu Wójtowi Gminy podpisania
porozumienia z Gminą Starachowice , ale już na zebraniu strażackim w Stykowie Pani Wójt
informowała, że prowadzi rozmowy z prywatnym przewoźnikiem, który zbiera odpowiednie
zezwolenia i ustała rozkład jazdy. Prywatny przewoźnik, który nie ma dopłat będzie zabiegał
to, aby linia była rentowna,
Pani J.Bonia — dziękuje za szybką reakcję i prosi o przywrócenie kursów linii nr 5. Z gminy
Brody dużo ludzi jeździło tą linią
-Pan T.Bernaciak -był pełny autobus ludzi, więc ta linia powinna być rentowna,
Pan T.Budzyń — postawiono Gminę Brody w trudnej sytuacji i trzeba pomyśleć o transporcie
alternatywnym, aby gmina nie była zależna tylko od jednego przewoźnika,
-Pan D.ICrzewski —mieszkaniec wsi Dziurów —od 10.08.br posiadał informację ze stron MZK
likwidacji linii z dniem 1 września br. i w tej sprawie złożył pismo do Prezydenta Miasta
Starachowice. Zapytał, co się stało przez m-c, że samorządowcy wcześniej nie wiedzieli i nie
interweniowali w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwała NrIX/58/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4
Prowadzący sesję o godz.14,40 zakończył obrady sesji nadzwyczajnej po zrealizowaniu
całego planu posiedzenia.
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