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Protokół nr VII / 19
z odbytej Sesji Rady Gminy Brody
w dniu 30.05.2019r.

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody.
O godz. 905 Przewodniczący Rady p. Lech Kossak otworzył obrady VII 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 usprawiedliwiona – p. Małgorzata Wawrzyniak.
3. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag nie zgłaszano.
Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie. ( zał. nr 2)
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłaszano.
Prosił o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie. ( zał. nr 3).
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wójt w materiałach sesyjnych przekazał na piśmie informację.
M. Tracz- w związku z tym, że na sesji na ma Wójta, proponuje przenieść ten punkt na
następną sesję.
Jednogłośnie zaakceptowano propozycję.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady
- 7.05.2019r. w Urzędzie Gminy podpisywał uchwały z poprzedniej sesji
- 3.05.2019r. brał udział w uroczystości 3 maja
- 20.05.2019r. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetu
- 21.05.2019r.
‘’
komisji oświaty
- 24.05.2019r. w Urzędzie Gminy ustalał porządek obrad dzisiejszej sesji
M. Tracz – Komisja budżetu obradowała 20.05.2019r.
Przewodniczący omówił wnioski wypracowane przez komisję.
Głównym tematem była analiza wykonania budżetu za 2018r.
J. Falkiewicz – Komisja oświaty miała spotkanie 21.05.2019r.
Zapoznali się z informacją Policji oraz OSP. Przeanalizowano zmiany w budżecie.
7. Sprawozdanie z działalności Policji za 2018r oraz informacja o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brody.
Radni otrzymali informację na piśmie.
M. Tracz spytał czy będą kontrole Policji na skrzyżowaniu w Kumiałtowicach na Datyń.
W sprawozdaniu p-poż jest informacja, że „tymczasowe miejsce ewakuacji w Zespole
Szkół w Brodach oraz świetlicach gminnych w Brodach i Datyniu.
W Brodach nie ma przecież świetlicy.
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J. Bausa – na Komisji oświaty był kierownik Komisariatu Policji w Brodach.
Informował Komisję o trudnej sytuacji kadrowej w Policji. Możliwe jest, że do końca roku
policja u nas będzie zlikwidowana. Będziemy zwracać na to uwagę.
M. Tracz – sołtysi powinni być przeszkoleni , możliwe, że nie znają sygnałów ostrzegania.
Z-ca Wójta – wiedzę o sygnałach ostrzegawczych sołtysi powinni znać ze szkoły, wojska.
Musi sprawdzić czy jest wymóg takich szkoleń. Jeżeli tak, to czy sołtysi, mieszkańcy będą
zainteresowani takim szkoleniem.
8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
M. Tracz – na komisjach otrzymali projekt uchwały z określeniem „ w trybie przetargu
nieograniczonego” i chcą by tak było.
Radca prawny p. Agata Matusiak Wojnicz wyjaśniła, ze nie musi być dopisane, że to ma
być w formie przetargu nieograniczonego, ponieważ to wynika z przepisów.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i prosił o jej przegłosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie. ( 14).
9. Podjęcie uchwały w spr. zmiany w budżecie na 2019r.
M. Tracz – Wójt mówił na komisji, że umowa na boisko od strony Urzędu Gminy jest
podpisana. Prace się zaczęły, a nie ma na to środków.
Pani Sekretarz na to pytanie radny otrzymał odpowiedź na piśmie w ramach składanej
interpelacji.
M. Tracz – kto zdecydował o rozpoczęciu prac, jeżeli nie mamy na to środków.
Przewodniczący Rady przypomina, że zmiany do budżetu były analizowane na komisjach i
ten temat był omawiany. Zadanie to podzielono na dwie części, jedna z Urzędu Gminy druga
ze stowarzyszenia.
M. Tracz – jest to jedno zadanie, kto zapłaci karę, gdy zadanie nie będzie zrealizowane.
Przewodniczący Rady – zmiany w budżecie były omawiane na komisjach, nie było żadnego
sprzeciwu. Prace na boisku były realizowane. Część prac będzie ze stowarzyszenia, a
reszta z Urzędu.
Pani Sekretarz – pomiędzy Gminą Brody, a LZS została zawarta umowa użyczenia na
boisko w Brodach, między innymi na utrzymanie nawierzchni boiska. Stowarzyszenie
posiadało pewne środki, za które zleciło wykonanie robót.
Aby można było boisko używać należy zrobić inne prace. Stowarzyszenie nie ma już na nie
środków. Sołectwa wykazały chęć pomocy finansowej z funduszu sołectwa.
Jeżeli będzie zgoda to Wójt podpisze umowę na dalsze prace.
M. Tracz – jaka kwota będzie z funduszu sołeckiego ?
Pani Sekretarz – jest to zawarte w zmianach w budżecie, jest to kwota 10 tys. zł.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i prosił o jej przegłosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.
10. Podjęcie uchwały w spr. zmiany WPF
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i prosił o jej przegłosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.
11. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali odpowiedzi w terminie.
Jeżeli są pytania, to Wójt odpowie na następnej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
Na ręce Przewodniczącego Rady nie wpłynęła na piśmie żadna interpelacja ani zapytanie.
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13.Sprawy różne
M. Tracz
- czy na tablicy ogłoszeń w Brożku jest informacja o zakazie wstępu na teren pomilitarny.
- czy założono fotopułapki, czy są już jakieś efekty
- kiedy będzie remontowany dach na świetlicy w Datyniu,
- Wójt miał zasięgnąć informacji, kto będzie robił zmiany w statucie Gminy
- czy są protokoły z kontroli powykonawczej drogi w Brodach i Datyniu , czy można zapoznać
się z protokołami
J. Bausa
– na aktualnych mapach terenu w Brożku jest droga powiatowa, wcześniej jej nie było.
To należy ustalić, ponieważ na tej drodze nie można ustawić znaku zakazu wjazdu.
- na komisji oświaty podjęto decyzję, by członek ich komisji p. Michał Jurkowski był w
składzie komisji budżetu, by był łącznikiem między tymi komisjami.
- w zarządzeniu Wójta dot. „przekazania sołectwu Koło składnika mienia komunalnego do
Korzystania” jest zapis w § 4 – „koszty związane z utrzymaniem, pielęgnacją i
zagospodarowaniem przekazanego mienia pokrywa sołectwo Koło w ramach funduszu
sołeckiego”.
Przewodniczący Rady – w czerwcu będzie uchwała w sprawie zmian.
J. Bausa – na komisji ustalili z Wójtem, że opłata za media będzie jako oddzielna opłata.
Przewodniczący Rady rozmawiał z Wójtem, - to jest zrobione.
J. Ostapiej spytał kiedy będą koszone pobocza gminnych dróg.
M.Jurkowski
- na parkingu przed Urzędem Gminy należy pomalować na niebiesko koperty dla
Niepełnosprawnych,
- na Placu Zamkowym – zmienić znak „strefa zamieszkania”
- studzienka na ul. Szkolnej została uszkodzona przez śmieciarkę.
A. Babiarz
- na drodze w Jeziorach Dolnych ( koło Kowalczuka) są dziury w drodze
- czy są zainstalowane fotokomórki na terenie naszego lasu w Brożku.
Przewodniczący Rady – Wójt wydał polecenie zalecenie przeprowadzenia przeglądu i
określenia przyczyn awarii wody w Bieczu. Czy zostało wykonane, wycenione i kiedy to
nastąpi.
Z-ca Wójta prosi, by z drobnymi sprawami radni zwracali się bezpośrednio do Urzędu.
- na Brożku tablic nie ma. Są to drogi ogólnodostępne. Zakaz może dotyczyć tylko bunkrów.
- zainstalowanie tam 3 – 4 fotokomórek nic nie da, co 3-4 dni należy je zmieniać.
Jest to temat do przeanalizowania.
- na remont dachu w Datyniu nie ma środków w tym budżecie. W najbliższym czasie
zamierzamy zlecić firmie blacharskiej drobną naprawę na dachu Urzędu Gminy i przy okazji
skierujemy ich do Datynia celem ustalenia kosztów naprawy.
- Odbyły się przeglądy gwarancyjne w Datyniu i w Brodach. Są sporządzone protokoły.
Do 30.06.2019r.mają być usterki poprawione.
- sprawy koszenia przy drogach może wyjaśnić pracownik merytoryczny p. W.Gwoździński
- na drodze J. Dolne –Suchodół praktycznie co roku są naprawiane dziury, jeżeli sytuacja
pogodowa się ustabilizuje to zostanie to naprawione
- odnośnie zmiany przebiegu drogi na terenie Brożka sprawa zostanie wyjaśniona z
zarządcą drogi powiatowej
- oznaczenie kolorem niebieskim znaku poziomego dla niepełnosprawnych jest w zarządzie
powiatowym , sprawa zostanie im przekazana.
- strefa zamieszkania w Brodach została wprowadzona na petycję mieszkańców.
Wyłączyliśmy ul. Szkolną , teraz chcą zniesienia po lewej stronie.
Ten teren objęty jest gwarancją .
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Pani Sekretarz stwierdziła, że wysłała nasz statut do firmy, o której mówił Wójt i teraz
czekamy na określenie przez nich kwoty za jaką mogą wykonać usługę.
Zmiany w zarządzeniu Wójta dot. świetlic zostaną wyjaśnione w innym terminie.
M. Jurkowski – mieszkańcy chcą zmiany znaku po lewej stronie. Mówili, że nikt z Urzędu
nie przyszedł do nich i nie powiedział o strefie zamieszkania.
Z-ca Wójta
- to była petycja mieszkańców, więc o tym wiedzieli.
- odnośnie stacji uzdatniania wody w Bieczu złożyliśmy zapytanie ofertowe - określono
kwotę 10 tys. zł. Na zrobienie analizy przyczyn nie ma środków w budżecie.
Przewodniczący Rady – tę kwestię omówią na komisjach, jak również rozpatrzą pismo ZNP
dot. finansów.
14. Zamknięcie obrad Sesji.
O godz. 1020 Przewodniczący Rady p. Lech Kossak zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy
Brody.
Protokołowała
Mirosława Dudziak

