RADA GMINY
BRODY
Protokół NrVIII/2018
Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 14 sierpnia 2018r. o godz. 9,30 w lokalu Centrum
Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
Tematyka obrad:
1.0twarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokoł u z poprzedniej sesji
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 zgł oszonych przez Wójta Gminy.
8.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
9.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w Gminie Brody do roku szkolnego 2018/19
i sytuacja finansowa oświaty po I pół roczu 2018 roku.
10.Zgł oszenie interpelacji i zapytań radnych.
11.Wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad sesji.
Ad.1

Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław
Wrona stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawoinocnych uchwał. Na ogólny
stan 15-tu radnych dwie osoby nieobecne (Pan J.Wójcik i Pan M.Jedlińslci).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Pani Marzena Bemat -Wójt Gminy Brody
-Sekretarz Gminy
-Pan Jan Kosiela
-Pani Dorota Dyka -Skarbnik Gminy
Pan Sławomir Dziura- adwokat
-kierownicy jednostek i referatów
-sołtysi
-mieszkańcy gminy
regionalna prasa
Ad.2

Ad.3

Zaproponowana przez prowadzącego sesję tematyka obrad wstała przyjęta jednogłoś nie.
Protokół z sesji zwyczajnej z dnia 29.06.2018r został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Realizację uchwał podjętych na poprzedniej sesji omówił Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy
informując, że:
-Uchwał a NrVII/44/2018 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
Uchwała NrVII/45/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwał a NrVII/46/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
Uchwala NrVII/47/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brody miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwał a jest w trakcie realizacji.
-Uchwala NrVg/48/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Uchwał a jest w trakcie realizacji.
Uchwał a NrVII/49/2018 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach na okres od 23.06.2018r do 31.12.2018r
Uchwała została przyjęta do realizacji zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwał a NrVII/50/2018 w sprawie zmiany Uchwały NrVII/45/16 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Brody dla miejscowości Brody.
Uchwał a jest w trakcie realizacji, a zmiana dotyczy obszaru kopali i musi być zgodna z miejscowym
planem.
-Uchwał a NrVII/51/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ś cieków na terenie Gminy Brody celem przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.
Uchwała jest w trakcie realizacji i została przesłana do Wód Polskich celem zaopiniowania.
Rada Gminy przyjęła informację z realizacji uchwal.
Ad.5

Realizację interpelacji, wniosków i zapytań radnych zgł oszonych na sesji i komisjach Rady
ąc,
Gminy w miesiącu czerwiec, lipiec 2018r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informuj
że:

-Urząd zwróci się do Zarządu Powiatu w Starachowicach jako zarządcy drogi o oczyszczenie
chodnika
w ciągu drogi Styków-Jablonna-Dąbrowa, jak również o utrzymanie wszystkich chodników przy
drogach powiatowych w Gminie. Poinformowano również Zarząd Powiatu, ze Gmina Brody w ślad
za porozumieniem, w którym Powiat powierzył, a Gmina Brody przyjęła do wykonania zadanie
publiczne zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
zainteresowana jest podpisaniem stosownego porozumienia w sprawie utrzymania chodników.
Ponadto informujemy, że przedmiotowy chodnik jedynie od ul. Swietolcrzyskiej w Stykowie do ul.
ęść
Sł onecznej w Jabł onnie znajduje się w Gminie Brody, natomiast pozostała jego cz
że
nie
informujemy,
zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Pawł ów. Jednocześ
wzorem lat ubiegł ych chodnik ten zostanie oczyszczony.
w dniu 11.04.18r Wójt Gminy Brody zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy
o wspólne rozwi ązanie problemu związanego z bezpańskimi sami biegającymi na
Pawłów
pograniczu gminy Brody
i Pawł ów. W dniu 26.04.18r odbyło się spotkanie w przedmiotowej sprawie z przedstawicielami
ńców.
gminy Pawł ów, którzy poinformowali, że do ich urzędu nie wpływają zgłoszenia od mieszka
Podczas przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono przebywanie kilku psów na terenie Gminy
Pawłów.
problemu.
W związku z powyższym obecnie trwają rozmowy w sprawie wspólnego rozwiązania
ąt
ta
monitoruje
miejsce
przebywania
zwierz
Jedocześnie podmiot odławiający bezpańskie zwierzę
w celu ich odłowu,
procedura związana z przenoszeniem własności wydzielonych geodezyjnie działek gruntu
w miejscowości Jabł onna dot. ul.Ogrodowej od początku jej trwania tj. od momentu wydania
decyzji przez Wójta Gminy Brody na lokalizację inwestycji celu publicznego, poprzez sporządzenie
ści była
map z projektem podziału oraz wydaniem decyzji zatwierdzającej w/w podziały nieruchomo
prowadzona etapowo. Przystąpiono do kolejnego etapu związanego z gromadzeniem dokumentacji
czenie procedury- odpowiedzi na
do sporządzania aktów normatywnych, które pozwolą na zakoń
interpelacje Pana Marka Jedlińskiego,
interpelację dotyczącą usunięcia rozlewiska wody i piasku na ul. Słonecznej obok posesji nr 38
przekazana do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia.
ty - odpowiedzi na
-piach zalegający na parkingu obok cmentarza na ul. Spokojnej wstał uprzątnię
interpelacje Pana Leszka Sarny
-Urząd ponownie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w sprawie przebudowy
ul. Górnej i ul. Szkolnej w Adamowie-odpowiedz na interpelację Pani Angeliki Boroń,
-W przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z pracownikiem PWiK w Starachowicach oraz
pracownikiem KP PSP w Starachowicach ustalono, że przegląd oraz odpowiednie oznakowanie
sieci hydratowej w Gminie Brody zostanie wykonane do końca trzeciego kwartału bieżącego roku,

lampa na słupie nr 8 na ul. Przymiarki w Młynku jest w wykazie lamp wyłączonych, gdyż
zachowane jest świecenie co drugi sł up. Ponadto po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie
stwierdzono, że ulica jest dostarczająco doświetlona. W związku z powyższym brak jest zasadności
włączenia lampy na sł upie
nr 8.—odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera.
Dyskusja:
Pan St.Wrona —stwierdził, iż problem z bezdomnymi psami jest i trzeba go rozwiązać wspólnie
z Gminą Pawłów.
Rada Gminy przyjęla zlożoną informację.
Ad. 6

Pani Marzena Bernat Wójt Gminy Brody złożył a informacje z pracy między sesjami:
04.07.2018r- uroczystość związana z 75 rocznicą pacyfikacji Boru Kunowskiego
08.07.2018r-II cześć XIX Jarmarku „u Starzecha"
10.07.2018r- W OSP Krynki odbyło się przekazanie sprzętu o wartości 5 tys.zł przy współudziale
Wojewody Swietokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, Posła na Sejm RPP Anny Krupki i wielu
innych znakomitych gości,
16.0'7.2018r-II Turniej kajakarski o Puchar Wójta Gminy Brody
20.07.2018r —OSP Krynki gościło Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego bryg. Tomasza
Baj erczaka
i omawiano temat karosacji samochodu,
25.07.2018r- wizyta w Swietokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w celu odebrania promesy z rąk
Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego na cztery zadania
drogowe,
27.07.2018r- podpisanie umowy na dwa zadania: przebudowa drogi dojazdowej do pól
w Kuczowie
i dotacja w kwocie 8 tys.zł do budynku OSP w Brodach (budowa garażu),
-spotkanie integracyjne w Stowarzyszeniu „Barchan Krynki",
28.07.2018r — pielgrzymka z parafii Krynki do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie,
29.07.2018r—Marszobieg Rodziny zorganizowany przez Radnego pana A.Jagiełę i Radę Sołecką
wsi Rudnik oraz otwarcie wiaty finansowanej z funduszu sołeckiego,
05.08.2018r —Zawody PW Koło Brody o Puchar Wójta
ści
08.08.2018r —Gościem w Urzędzie był Dyrektor Biura Parlamentarnego Ministra Sprawiedliwo
ci
dofinansowania
Gminy
Zbigniewa Ziobro Pan Mariusz Goska, z którym rozmawiano o możliwoś
Brody,
10.08.2018r —podpisanie umowy na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Lubieni,
11.08.2018r —Festyn pod Zaporą
wiaty, Kultury, Zdrowia
13.08.2018r- wspólna Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Oś
i Bezpieczeństwa.
du.
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 92 osoby i bieżąca praca urzę

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.
-Uchwał a NrVIII/52/2018 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwała została podjęta jednogłoś nie.
-Uchwał a NrVIII/53/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrVIII/54/2018 w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Pawłów na realizację
zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T ICrynki-Kałków"
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrVIII/55/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
powierzenia Gminie Starachowice realizacji zadania publicznego Gminy Brody w zakresie pomocy
społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Brody do Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Starachowicach.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrVIII/56/18 w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym w czasie roku
szkolnego bezpłatnego transportu i opieki w c72sie przewozu do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Pani Dorota Dyka Skarbnik Gminy Brody omówiła:
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2018 roku,
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 za I półrocze 2018 roku,
-informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze
2018 roku.
Dokonane w ciągu I półrocza zmiany budżetowe spowodowały, że dochody budżetowe wynoszą
45 640 935,63z1 i zostały wykonane w 47,24%. Planowane po zmianach wydatki budżetowe
wynoszą 52 061 778,63z1 i zostały zrealizowane w 37,52% co wskazuje na prawidłowy przebieg
w relacji ze stroną dochodową. Zaległość podatkowe po I półroczu wzrosły o kwotę 90 790,02z1
głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto planowanego
w kwocie 3 300 000zł kredytu. Nie zostało również zaciągnięte zobowiązanie z tytułu emisji
papierów wartościowych zaplanowane w wysokości 1 900 000zł. Na dzień 30.06.2018r
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Łączna kwota wykonanego długu Gminy Brody na
dzień 30.06.2018r stanowi 9,42% planowanych dochodów ogółem budżetu.

Dyskusji nie było.
Rada Gminy przyjęta złożoną informację dziękując Pani Skarbnik za jej przygotowanie
w sposób przejrzysty.
Ad.9
Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w Gminie Brody do roku szkolnego
2018/19
L sytuacja finansowa oświaty po I półroczu 2018 roku na prośbę Pani Doroty Grudnicka-Glina
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych została przeniesiona na miesiąc wrzesień br z uzasadnieniem,
iż zakończą się remonty w szkołach i rozpocznie rok szkolny, a wówczas informacja na ten temat
będzie pełna.
Ad.10
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
-mieszkaniec Lipia —wnoszę o zwrot pieniędzy zebranych na przedsięwzięcie — projekt kanalizacji
w Lipiu. Gmina nie wywiązała się ze zobowiązania i powinna zwróci pieniądze wraz
z odsetkami.
Ad.11 Wolne wnioski:
Ogłoszono już termin wyborów samorządowych i będzie to 21 października 2018 roku oraz
druga tura 04 listopada 2018 roku
Prowadzący sesję odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
-Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach —przesłała wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej
w dniach 05.02.18r do 27.03.18r kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Brody za
2017 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono i podpisano w dniu 15.05.201 8r. Pani
Skarbnik omówiła zakres kontroli stwierdzając, że są to tylko 4 uchybienia, które na bieżąco zostały
uzupełnione.
Wójt Gminy Pani M.Bernat —to były sugestie od osób kontrolujących i jest bardzo zadowolona
z wyników kontroli. Dziękuje Pani Skarbnik za dobrą pracę za gospodarność i celowość wydatków,
Panu Sekretarzowi za nadzór i doświadczenie zawodowe oraz wszystkim pracownikom UG. Jest to
zgrany zespół , który dobrze pracuje.
-Spółka Jawna NZOZ PANACEUM złożyła pismo informujące, że od 01.01.2019r głównym
udział owcem w spół ce będzie dr Marek Maciukajć.
mieszkaniec Brodów -pismo o przeprowadzenie kontroli przez Komisje Rewizyjną w sprawie
zawierania umów zlecenia przez Wójta Gminy z pracownikami —Radni w dyskusji stwierdzili, iż
Komisja Rewizyjna pracuje według przyjętego już uchwałą planu pracy, a informacje, o które prosi
zainteresowany może uzyskać w ramach zapytania o informację publiczną.
Pani A.Kutera — zapytała o:

- autobus kursowy dla mieszkańców —odp. Pani Wójt —trwają rozmowy, ale MZK chętnie uruchomi
dodatkową linię jeśli tylko jest dostatęczna ilość pasażerów,
powania,
-co z hodowlą charta w Budach Brodzkich? —odp. Pani Wójt sprawa jest w trakcie postę
pozwolenie został o wydane przez Starostwo i czekamy na ich kontrolę.
Pan R.Dróźdz —zapytał czy wiaty przystankowe zostaną zrealizowane? — odp. Pana Sekretarza do
30.09.br będą umieszczone na Bazie w Krynicach i montowane kolejno zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Ad.12
Przewodniczący Rady o godz.11,30 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
nia 201l
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień 21 wrześ
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji w m-cu wrzesień br.:
-wspólna Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa - w dniu 17.09.2018r- godz.15,00
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