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Protokół nr IX / 19
z odbytej Sesji Rady Gminy Brody
w dniu 30.09.2019r.

1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
O godz. 1000 Przewodniczący Rady p. Lech Kossak otworzył obrady IX 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 15. Rada jest władna do podejmowania uchwał.
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 protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 4 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. ( zał. nr 3).
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wójt informację przekazał radnym na piśmie. Dodatkowo uzupełnił o pkt. 39 i 40.
W dniach 25 – 27 września uczestniczył w obradach konwentu Zrzeszenia Gmin i Starostów
Wojew. Lubuskiego. Odbyła się tam debata pt. „ Wspólne pole do działań samorządowych”
na której podjęto 3 stanowiska. Wójt zgłosił potrzebę zmiany powoływania komisji ds. strat
spowodowanych suszą. Pracownicy Urzędu zajmujący się tymi sprawami tracą na to bardzo
dużo czasu . Często muszą zostawać po godzinach, co generuje koszty. Praca tych ludzi nie
jest opłacana. Jeżeli Rząd płaci rolnikom, to dlaczego nie opłaca tych pracowników.
Zostanie powołany zespół roboczy składający się z przedstawicieli gmin, którym Wójt będzie
przewodniczył.
Radni prosili o omówienie niektórych punktów zawartych w informacji Wójta.
J. Bausa – w pkt 6 czy to ta sama firma, która była kiedyś?
Wójt – potwierdził, że to ta sama firma.
R. Łyczakowski – pkt 10 i 17.
Wójt – pkt. 10 spotkał się z p. A. Agackim współwłaścicielem firmy Agacki-Szymczak w spr.
instalacji na terenie naszej gminy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Pkt. 17- trwają starania o złożenie wniosku budowę stacji uzdatniania wody w Brodach.
Jednym z dokumentów jest analiza efektywności ekonomicznej stacji.
M. Wawrzyniak – w spr. spotkania we Frankfurcie.
Wójt – był tam z p. Sekretarz . Rozmawiali o możliwościach dofinansowania do remontu
świetlicy w Brodach. Na 17 wniosków – 5 jeszcze nie podpisało umowy na dofinansowanie,
w tym znajduje się nasz wniosek.
Na dziś nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania.
Wójt poprosił o zorganizowanie spotkania w Starostwie włodarzy i dyrektorów dot. dowozów
uczniów do szkół średnich.
A. Babiarz prosił o rozwinięcie pkt. 18 i 24.
Wójt – pkt. 18 - spotkał się z Nadleśniczym , przedstawił problem niszczenia dróg przez
samochody wywożące drewno z lasu.
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Nadleśnictwo nic nie może zrobić, ponieważ są to przewoźnicy prywatni. Oni im wskazują
jaką drogą powinni jeździć. Mogą jedynie wysłać pisma, by trzymali się ich propozycji.
Pkt. 24 – w dniu 26.08.2019r. odbyło się szkolenie dot. zmian w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wójt omówił najważniejsze projekty zmian.
W dniu 4.10.2019r. był również na szkoleniu w Marszowie.
M. Wawrzyniak – pkt. 32
Wójt – komendant powiatowy PSP zgłosił naszą jednostkę OSP do doposażenia stanu na
nowy samochód. Nasz wkład wyniósł by 250 tys. zł. Dobrze by było gdyby OSP ubiegało się
o dofinansowanie od sponsorów. Wójt prosił sołtysów, by w funduszach sołeckich
zaplanowali pewną kwotę na ten cel.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady
- 4.07.2019r.w Urzędzie Gminy podpisywał uchwały Rady z poprzedniej sesji
- 21.08.2019r. razem z Wójtem Gminy uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych byłego,
wieloletniego Wójta Gminy Żagań.
- 31.08.2019r. uczestniczył w obchodach 300 lecia Kościoła w Bieczu,
- 24.08.2019r. na zaproszenie sołtysa uczestniczył w festynie dożynkowym w Jasienicy,
- 02.09.2019r. uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego,
- 12.09.2019r.- był obecny na posiedzeniu komisji oświaty,
- 16.09.2019r. – uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetu,
- 23.09.2019r. – uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Lubuskim,
- 24.09.2019r. w Urzędzie Gminy ustalał porządek obrad dzisiejszej sesji.
M. Tracz- komisja budżetu miała posiedzenie w dniu 16.08.2019r.
Głównym tematem była analiza projektów uchwał dzisiejszej sesji.
M. Wawrzyniak – komisja oświaty spotkała się 12.09.2019r.
Zapoznano się z realizacją wypoczynku letniego, oraz z projektami uchwał sesyjnych.
J. Bausa – komisja skarg i wniosków nie miała posiedzenia.
R. Łyczakowski – komisja rewizyjna w dniu 17.09.2019r. zapoznała się z wykonaniem
budżetu za I półrocze 2019r.
7. Podsumowanie wakacji 2019r
Radni otrzymali w materiałach sesyjnych informację o realizacji wypoczynku dzieci w okresie
wakacji.
M. Tracz – uważa, że powinno się zwiększyć ilość zajęć na wsiach, tak jak było kiedyś.
8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę
Brody prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
9. Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
sołectwa Brody
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie .
Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
10. Podjęcie uchwały w spr zawarcia pomiędzy Gminą Brody, a Gminą Lubsko
porozumienia międzygminnego dotyczącego
realizacji zadania publicznego w
zakresie pomocy społecznej
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie .
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Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
11. Podjęcie uchwały w spr zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez
Gminę Brody.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 1 osoba wstrzymała się od głosu.
12. Uchwała intencyjna w sprawie wsparcia m. Forst w działaniach zmierzających do
odbudowy mostu Lange-Brucke Zasieki – Forst.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie .
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
13. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie na 2019r.
Do uchwały nie zgłaszano uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i prosił o jej przegłosowanie .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 1 osoba wstrzymała się od głosu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłaszano.
15. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
M. Tracz – złożył interpelacje po sesji. Otrzymał odpowiedź, że zgodnie ze statutem
interpelacje musi złożyć w trakcie sesji, ( co jest nieprawdą). Rozmawiał o tym z panią
prawnik, która miała do niego oddzwonić. Nie zrobiła tego do dnia dzisiejszego. Dostał
odpowiedź od pana Dudziaka, który zadzwonił, przeprosił za pomyłkę i powiedział, że to
zostanie sprostowane i do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi. Dlatego składa skargę.
Radca prawny p. Agata Matusiak Wojnicz stwierdziła, że nie wiedziała o tym.
Przewodniczący Rady uważa, że skargą zajmie się komisja skarg i wniosków.
16. Sprawy różne
J. Bausa – miał otrzymać odpowiedź na temat firmy PIROTEECHKA , która jest
zarejestrowana na Brożku nr 20 , u nas nie składała żadnych dokumentów rejestracyjnych,
pozwoleń środowiskowych, prowadzi działalność – gospodarka odpadami, przyjeżdżają TIR
z kontenerami , natomiast w gminie jest zero informacji na ten temat. Z-ca Wójta miał
wyjaśnić sprawę jak to wygląda prawnie. Tym bardziej, że następna firma szykowała się na
wejście na ten teren .
Wójt- gmina ma ograniczoną możliwość kontrolowania tego co dzieje się na terenie
zakładu. Od tego są odpowiednie instytucje czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska . Jeżeli jest prowadzona działalność, to należy sprawdzić na podstawie czego
jest ona prowadzona . Na pewno firma PIROTECHNIKA nie składała u nas żadnych
wniosków o wydanie decyzji środowiskowych. Być może firma DEKO PROCES zbyła swoje
udziały i nabyła je firma PIROTECHNIKA. Tego nie wiemy, ponieważ rejestracja firmy nie
musi być dokonywana w naszym urzędzie. Wójt telefonicznie spyta W.S.O.Ś czy wiedzą coś
na ten temat, ponieważ sam fakt sprawdzenia w KRS nie daje nam pełnego obrazu. Ogólno
dostępne dane są bardzo skąpe.
Co do drugiej firmy, postępowanie jest zawieszone .
M.Jurkowski – ponowił wniosek o oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych. Zrobiony
jest remont drogi, natomiast w dalszym ciągu parking nie jest zrobiony.
Wójt – firma miała to wykonać, ale nie mieli odpowiedniego sprzętu. Z brygadzistą ustalili, że
zrobią to w najbliższym czasie.
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J. Ostapiej spytał czy w zakładzie komunalnym jest brygadzista.
Wójt – stwierdził, że tak, pan Krzysztof Woźniak jest przez niego wyznaczony.
T. Półtorak – kto sprawuje nadzór
zdjęta, stropy nie są zabezpieczone.

nad remontem bramy zasieckiej. Dachówka została

Wójt – inspektor nadzoru sprawuje nadzór nad remontem bramy.
T. Półtorak – na ul. Górnej w Brodach zgłaszali ustawienie znaku ograniczenia prędkości
Wójt – wymaga to zmiany organizacji ruchu, wiąże się to z kosztami. Możemy zaplanować je
na 2020r.
Wójt sprawę omówi z Zastępcą oraz pracownikiem zajmującym się drogami.
A. Turowski - firma z Wrocławia dokonała przeglądu hydroforni w Bieczu.
Co poczyniono w tym kierunku.
Wójt – wymieniono złoża filtra, pozostałe prace będą realizowane w okresie jesiennozimowym. Zobaczymy, czy wystarczy środków na wymianę złóż.
M. Tracz – drogi leśne są
Transportu Drogowego.

bardzo zniszczone, może należy je zgłosić do Inspekcji

Wójt – oni by musieli trafić na chwilę, gdy samochody wywożą drewno. Jeżeli nie będzie
samochodów, to, więcej do nas nie przyjadą. Oni jeżdżą tam, gdzie jest duże natężenie
ruchu. Wojewoda obiecał pomóc w tej sprawie.
17. Zamknięcie obrad Sesji.
O godz. 1120 Przewodniczący Rady p. Lech Kossak zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy
Brody.
Protokołowała
Mirosława Dudziak

