
Protokól Nr .XXII / 2005

z obrad Sesji Rady Gminy w Brochowie która odbyla sie w dniu 29 czerwca 2005r w sali
konferencY.inej w godzinach 13-1620 pod przewodnictwem Tadeusza Kaminskiego

Przewodniczacego Rady Gminy Brochów

Na ogÓlnailosc 15 radnych w Sesji udzial wzielo 15.
Porz~ldek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjecie porzadku obrad.
3. Informacja na temat bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie gminy.
4. Zmiany w budzecie w 20051'
5. Podjecie uchwal w sprawie:

w sprawie zmian w budzecie w 20051'
w sprawie upowaznienia do zaciagniecia zobowiazania przez Wójta Gminy
w sprawie przedluzenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podst. w
Sladowic,
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz najemcom lokali mieszkalnych

znajdujacych sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym polozonym w
miejscowosci Brochów
\v sprawie sprzedazy na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w celu
utworzenia Centrum Edukacji Muzycznej nieruchomosci zlokalizowanych
naprzeciw zabytkowego Zespolu Palacowo Dworskiego z Parkiem w Brochowie
stanowiacym wlasnosc Gminy Brochów (miedzy innymi dzialki z zabudowa OSP
i budynkiem folwarcznym, w którym miescila sie Samorzadowa Lecznica
Weterynaryjna)

6 Sprawozdanie Wójta Gminy z dzialalnosci miedzysesyjnej.
7 Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzysesyjnej.
8 . Interpelacje i wnioski
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
Jj. Przyjecie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
12. Zamkniecie obrad Sesji Rady Gminy.

Ad. nkt .1 -- 2

Przewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kan1inski dokonal otwarcia Sesji Rady Gminy.
Powitaj wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przedstawiony porzadek posiedzenia zostal
przyjety jednoglosnie.



Ad pkt.3

[nformacje na temat bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie gminy
Brochów przedstawil Komendant Posterunku Policji w Brochowie.
Rada do przedstawionej informacji nie wniosla uwag .Informacja stanowi zal. do protokólu.

.Ad~kt.4

Skarbnik Gminy Pani Grazyna Makowiecka-Kalota przedstawila zmiany w budzecie gminy w
2005r.

Radajednoglosnie zatwierdzila nastepujace zmiany w budzecie gminy:
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 81.094 zl zgodnie z zal .nr l do uchwaly

,.-..

Dochody po zmianie wynosza: 9.318.086 zl
Plan przychodów /bez zmian! : 1.529.036zl
Zwi~kszycwydatki budzetu o kwote204.935 zl i zmniejszyc o kwote 123.841 zl
zgodnie z 'lal. nr2 do uchwaly.
Wydatki po zmianie wynosza :9.533.159zl
Plan rozchodów wynosi /bez zmian /1.313.963 zl

~d.pkt.5 Radni podjeli nastepujace uchwaly:

XXH/13712005 -

w sprawie zmian w budzecie w 2005r- glosowalo 15radnych
w sprawie upowaznienia do zaciagniecia zobowiazania przez Wójta Gminy-
glosowalo 15radnych
w sprawie upowaznienia do zaciagniecia zobowiazania przez Wójta Gminy
glosowalo 15radnych
w sprawie przedluzenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly PodsL w
Sladowie za 5 letnim okresem powierzenia funkcji glosowalo 13 radnych
natomiast 2 radnych glosowalo za dwu letnim okresem powierzenia
funkcji dyrektora.

XXlI/135/2005 -
XXH/136/2005 -

XXU/138/2005 -

---
XXH/139/2005 - w sprawie sprzedazy na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w
cdu utworzeniz Centrum Edukacji Muzycznej nieruchomosci zlokalizowanej naprzeciw
zabytkowego Zespolu Palacowo Dworskiego z Parkiem w Brochowie stanowiacym wlasnosc
Gminy Brochów (miedzy innymi dzialki z zabudowa OSP i budynkiem folwarcznym, w którym
miescila sie Samorzadowa Lecznica Weterynaryjna)

Ad. pkt. (;
Wójt Gminy zajmowal sie w okresie miedzysesyjnym nastepujacymi zagadnieniami:

budowa kanalizacji Konary -Plecewicach
remont remizy w Przeslawicach
podpisanie umowy z wykonawcami linii energetycznej
spotkania w sprawie funduszy norweskich
spotkania z samorzadem Wloch, Belgii, Anglii
Gmina nasza zawarla umowe intencyjna Gmina Wloska o nazwie Sermoneta.
przedluzeniem kursu kolejki waskotorowej do m. Wyszogród
bedzie ogloszony przetarg na drogi Konary- Malanowo -Brochów



Ad.Qkt.7

Przewodniczacy Rady Gminy w okresie miedzysesyjnym zajmowal sie nastepujacymi
sprawami:

przygotowaniem i uzgadnianiem porzadku obrad na Sesje Rady,
konsultacjami z Wójtem Gminy i Skarbnikiem Gminy,
korespondencja i zalatwianiem interesantów
przeglad oswiadczen majatkowych radnych

Ad.pkt.8
Wnioski

Na wniosek radnych tj. Chudzynskiego Jaroslawa, Bzdak Justyny, Piotrowskiej Bozeny,
janickiej Agnieszki projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz najemcom lokali
mieszkalnych znajdujacych sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym polozonym w
miejscowosci Brochów zostal odlozony i przekazany zostanie pod obrady komisji.
Wnioskodawcy zaproponowali:
-spotkanie z rzeczoznawca majatkowym
-ogledziny obiektu

Ad.:1!kt. 9-10

Odpowiedzi na zapytania i wnioski

Tomaszewski Jerzy - poinformowal o uszkodzonym moscie w miejscowosci Sianno

Chrzanowski Zdzislaw - zglosil potrzebe namalowania pasów na drodze powiatowej Will.
Brochów kolo przystanku i kosciola

Sadowski Jacek - poinformowal o fatalnym stanie drogi wojewódzkiej na odcinku Tulowice -
Sladów

Ad.Qkt.l ]

ProtokÓl Nr XXI\ 2005 z poprzedniej Sesji Rady Gminy zostal przyjety jednoglosnie

Ad. Qkt. ] 2

Na tym obrady Sesji Rady Gminy zakonczono.

".............................................

protokolant


