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Protokół nr V /19
z odbytej Sesji Rady Gminy Brody
w dniu 28.03.2019r.
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
O godz. 905 przewodniczący Rady p. Lech Kossak otworzył obrady V sesji Rady Gminy
Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
Radni przy pomocy urządzenia do głosowania dokonali sprawdzenia obecności. (zał. nr 1)
Na 15 radnych ustawowo obecnych było 14. Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Radna nieobecna – p. Jadwiga Falkiewicz ( usprawiedliwiona).
3. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosować przyjęcie porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie. ( zał. nr 2)
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie. ( zał. nr 3).
5. Informacja z przeprowadzonych wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.
Radni w materiałach sesyjnych otrzymali informację o wynikach wyborów sołtysów i Rad
sołeckich w sołectwach.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Radni otrzymali informację w materiałach sesyjnych.
Wójt nie był obecny na sesji.
M. Tracz spytał jak będzie wyglądała sprawa transportu dzieci do szkół średnich.
Odpowiedzi udzieliła pani Sekretarz. W spotkaniu dot. transportu z udziałem Burmistrza
Lubska oraz Starosty, uczestniczył Wójt, dlatego p. Sekretarz nie wie jakie były ustalenia.
Gdy dowiedzieliśmy się, że od 1.03.2019r. autobusy zawieszają kursy wysłaliśmy pisma do
szkół z pytaniem ilu uczniów ma trudności z dojazdem do szkoły.
Otrzymaliśmy odpowiedź tylko z Lubska, że 10 uczniów zgłosiło trudności z dojazdem.
Szkoła wystosowała pismo do firmy FENIKS z prośba o przywrócenie kursów.
7 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady
- 5.02.2019r. w Urzędzie Gminy podpisywał uchwały z poprzedniej sesji
- 8.02.2019r.- uczestniczył w 11- leciu Stowarzyszenia w Kole
- 18.02.2019r. – był na szkoleniu radnych w U.G. Brody
- 19.02.2019r. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetu
- 27.02.2019r.
‘’
komisji oświaty
- 30.03.2019r.
‘’
komisji budżetu
Przewodniczący Rady powiadomił przewodniczącego Komisji Skarg , Wniosków i Petycji,
że Samorządowe Kolegium Odwoławcze przysłało do rozpatrzenia skargę na działalność
Wójta. Komisja powinna się tym zająć.
Przewodniczący poinformował, że powstał Klub Radnych, przewodniczącym jest radny
A. Turowski, sekretarzem J. Bausa.
M. Tracz – Komisja budżetu obradowała dwa razy.. przewodniczący komisji przedstawił
wnioski wypracowane przez komisję.
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M. Wawrzyniak przedstawiła czym zajmowała się komisja oświaty
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Rady Powiatu p. Michałowi Rudnickiemu.
M. Rudnicki przedstawił priorytety wydatków w budżecie Starostwa.
Najbardziej interesują nas wydatki na drogi. W 2019r. z większych inwestycji będą
remontowane drogi Mielno ( nie nasze) i Chocicz.
Na dokumentacje techniczne mają 250 tys. zł., realizować będą V etap projektu „Przygoda z
Nysą” Inwestują dużo w szpital na wyspie. Dużą inwestycją będzie budowa strażnicy Straży
Później w Żarach. Planują zakup ambulansu do szpitala 105, sprzęt medyczny do szpitala na
wyspie.
Dla gminy Brody składał interpelacje dot. remontu drogi do Gręzawy na odcinku 9,5 km,
szacowany koszt remontu – 17 mln. zł. Trudno będzie go zrealizować w całości. Rozmawiał
o etapowości zadania. Najpierw należy mieć środki na dokumentację, może to będzie w
latach 2020 – 2022.
Obecnie na terenie gminy Brody wykonuje się wycinkę gałęzi drzew przy drodze Datyń –
Koło.
M. Tracz spytał co z drogą do Kumiałtowic.
M. Rudnicki – w kwietniu odbędzie się przegląd dróg , zwrócą na to uwagę.
M. Tracz
- należy wyrównać uskok na drodze w kierunku Koła,
- koszenie poboczy powinno się odbywać wcześniej
M. Rudnicki będzie miał to na uwadze.
L. Kossak – czy są plany inwestycji Janiszowice Mielno.
M. Rudnicki – priorytetem na terenie gminy Brody będzie remont drogi Brody – Gręzawa.
8. Informacja o stanie służby zdrowia.
Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji mieli być przedstawiciele służby zdrowia,
ale nie przybyli. Byli obecni na wszystkich zebraniach dot. wyboru sołtysów. W dalszym
ciągu jest mało zapisanych pacjentów do Brodów.
M. Tracz - kiedy będzie zrealizowany wniosek komisji, dot. wymiany grzejnika w
stomatologii.
Przewodniczący Rady przypomniał, że w informacji Wójta dot. realizacji wniosków jest
odpowiedź, że zadanie zostanie wykonane w 2019r. po zakończeniu sezonu grzewczego.
9. Informacja z działalności GOPS oraz bibliotek i świetlic za 2018r.
Informację radni otrzymali na piśmie.
M. Tracz – ile jest rodzin w których jest stosowana przemoc w rodzinie, czy ilość wzrasta ?
Pani Kierownik GOPS – zależy to od danego roku, ale jest różnie.
M. Tracz – czy posiadają wykaz ?
Kierownik GOPS – są zakładane niebieskie karty. Komisja interdyscyplinarna prowadzi z
tymi osobami rozmowy.
J. Bausa - jaka jest możliwość pomocy materialnej dla Koła BEATUS dzieci
niepełnosprawnych ?
Kierownik GOPS – pomocy można udzielić tylko dla poszczególnych osób.
Informację z działalności Biblioteki radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Pani Dyrektor Biblioteki poinformowała o aktualnie złożonej dokumentacji na kilka
projektów..
10.Informacja o działalności kompleksu sportowego ”Orlik”
Materiały na piśmie radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
M. Tracz spytał czy nawierzchnia na ORLIKU wymaga równania?
Animator ORLIKA p. J. Hajdul - w przyszłości renowację nawierzchni trzeba będzie zrobić.
Obecnie jest projekt boiska obok .
M. Tracz – czy Stowarzyszenie ma problemy z finansami na dojazdy na mecze?
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J. Hajdul – największym problemem jest brak boiska, będą musieli płacić za wynajem boiska
R. Łyczakowski – z informacji Wójta wynika, że na renowację boiska potrzeba 40 tys. zl.
skąd wezmą środki?
J. Hajdul – mają cześć swoich środków, od sponsorów i od gminy.
Przewodniczący Rady spytał kto podpisuje umowę na renowację.
Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to własność Wójta. Na razie nie mamy konkretnego
kosztorysu.
Pani Sekretarz – Wójt spotkał się z wykonawcą i zna szczegóły.
Przewodniczący Rady proponuje zaprosić prezesa Stowarzyszenia na komisję i ustalić kto
będzie podpisywał umowę.
11.Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2018r.
Radni przepracowali temat na komisjach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w
2019r.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie ( 14 radnych).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciwna, 1 wstrzymała się od
głosu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głos był przeciwny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brodach.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie ( 14 radnych).
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na
terenie Gminy Brody
Pani Sekretarz odczytała treść pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie ( 14 radnych).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Brody na
2019r.
Pani Skarbnik omówiła zmiany.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie ( 14 radnych).
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie ( 14 radnych).
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19. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłaszano.
20 .Sprawy różne.
A. Babiarz – jezioro brodzkie oczyszcza grupa ludzi. Robią to we własnym zakresie, jednak
ponoszą pewne koszty. Radny prosi o pomoc finansową na paliwo do sprzętu w postaci
dobrowolnego oddania dzisiejszych diet radnych.
M. Tracz
- czy będzie realizowana podwyżka dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków z 5 tys.
zł. na 7 tys.
- co z zakupem samochodu do wywozu nieczystości
- czy ustalono dopłaty do wywozu nieczystości
- czy do końca roku wystarczy środków na wynagrodzenia , po podwyżkach .
Z-ca Wójta -Wójt wstępnie wyraził zgodę na podwyżkę kwoty do domowych oczyszczalni
ścieków.
A. Turowski - w orzeczeniu Wojewody Podkarpackiego jest wyjaśnienie, że podczas
głosowania radny nie może podnosić ręki i jednocześnie wciskać przycisk.
Prosi o wykładnię prawa.
Pani Sekretarz stwierdziła, że uchwały podlegają nadzorowi Wojewody. Gdyby dopatrzyli
się nieprawidłowości w Statucie, to byłoby rozstrzygnięcie nadzorcze.
Pani Sekretarz przypomina, że należy pomyśleć o zmianach w statucie.
M. Tracz – rozmawiali o tym na komisjach. Proponowali, by zlecić to osobie, która
prowadziła szkolenie dla radnych.
A. Turowski zgłosił „dzikie” wysypisko śmieci w Bieczu, które mieści się na 3 działkach:
gminnej, Agencji oraz osoby prywatnej.Prosi o wydzielenie granic tych działek i podjęcie
działania w celu wywiezienia tych śmieci.
Jeżeli dostaną przyczepę to mieszkańcy sami załadują i śmieci wywiezie się na PSZOK.
Z-ca Wójta - byli tam pracownicy Gminy. Śmietnisko jest przy wiosce więc mieszkańcy
widzieli, kto zwoził tam śmieci..
Przyjęliśmy zgłoszenie, jednak apelujemy o zgłaszanie takich nieprawidłowości w trakcie,
gdy są popełniane.
J. Bausa – do Wójta złożył interpelacje w spr. korzystania z obiektów pomilitarnych. Problem
śmieci na tym terenie jest coraz to większy. Urządzane są tam wyścigi samochodowe. Kto
to ma pilnować, Policji tam nie widać.
Z-ca Wójta - na tym terenie jest wiele dróg dojazdowych Policja koncentruje się nad innymi
sprawami .
J. Bausa widzi, że ludzie wycinają drzewa, ale nie ma upoważnień do ich kontroli.
M. Tracz – po serii wybuchów powinny być tablice zakazu wstępu i to powinno być
przestrzegane. Kto powinien kontrolować by tam nie jeździli.
J. Bausa – do firmy tam funkcjonującej przyjeżdża dużo osób. Chodzą po całym terenie, a
my musimy zbierać po nich śmieci. Pieniądze nam uciekają a my nie mamy możliwości ich
ściągnięcia.
M. Tracz – ten temat powinien być poruszony na komisjach.
21. Zamknięcie obrad Sesji.
O godz. 1110 Przewodniczący Rady p. Lech Kossak zamknął obrady V Sesji Rady Gminy
Brody.
Protokołowała
Mirosława Dudziak

