
RADA GmiNY 
w BRODACH 

Z sesji Rady Gminy 
w lokalu Urzędu G 

Nr XLVII/2014 
dach odbytej dnia 26 września 2014r. godli°.d9.0 

w Brodach. 

URZĄD GMINY BRODY 

wpłynęło dn 	2.7.Pg.201k 
znak 	 

ilość zał. 	  

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3.Czytanie protokołu z poprzedniej sesji i jego zatwierdzenie. 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał. 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesji 
i komisjach Rady. 

6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwal zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie i powiecie starachowickim 
9.0cena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach za 1-sze półrocze 2014 roku, 
10.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
11.Wolne wnioski. 
12.Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w Szkole Podstawowej w Brodach 

O godz.13,00 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan inż Jerzy 

Stąporek, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 
stan 15-tu radnych 2 osoby nieobecne. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pan Andrzej Przygoda -Wójta Gminy Brody, 
-Pani B.Lipa — Sekretarz Gminy Brody 
-Pani Bogumiła Bugaj -Skarbnik Gminy, 
-Pani Grażyna Jesionek -Radca prawna 
-Komendant Komisariatu Policji w Brodach- asp. szt.G.Jabloński 
-Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach- D.Swirta 
-kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych UG 
-sołtysi Gminy Brody 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytany protokół z sesji z dnia 29.08.14r. zostały przyjęty jednogłośnie. 



Ad.4 
Realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 sierpnia 2014 roku omówiła mgr inż. 

B.Lipa- Sekretarz Gminy Brody -informując o sposobie realizacji każdej z poniższych uchwał: 

-Uchwała NrXLVI/284/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIII/248/13 Rady 
Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020. 
Zmiany wprowadzono — uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami 

-Uchwała NrXLVI/285/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXLVI/286/14 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Uchwała w trakcie realizacji. Wystąpiono do RIO w Kielcach z wnioskiem o opinię nit możliwości 
spłaty planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 

-Uchwała NrXLVI/287/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy w Brodach przyjęła informację z realizacji uchwal. 

Ad.5 
Realizację wniosków, interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji w dniu 29 sierpnia 2014 

roku i komisjach sierpniowych Rady Gminy omówiła Pani mgr inż. B.Lipa- Sekretarz Gminy 
Brody informując, że: 
-sprawa rowu wzdłuż ul.Starachowickiej w Lipiu była już wielokrotnie zgłaszana do ZDP. Pod 
wykonanym rowem umiejscowiona jest główna sieć wodociągowa, która uniemożliwia zmianę 
profilu podłużnego rowu, 
-wniosek dotyczący udrożnienia rowów przy lesie w Lipiu, gdzie woda z lasu ścieka do rowów i 
zalewa posesje jest w trakcie załatwiania. Powołana Zarządzeniem Wójta Komisja przedstawi 
zakres i koszt wykonania powyższego zadania —odp. na  wniosek Pani E.Sałek, 

-zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, 
b) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego, 
d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizacje robót i przerwa trwa dłużej niż 1 
tydzień. 
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 



wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. Biorąc pod uwagę 
zakres zakupionych przez wykonawcę materiałów (w tym nawierzchnia) odstąpienie od umowy 
przez Gminę Brody jest bezzasadne. Ponadto nie wystąpiła żadna z przesłanek, która pozwoliłaby 
na zerwanie umowy 
-droga do posesji Pani Cwiek jest droga prywatną. Trwają rozmowy z RZGW o wykonanie na ich 
koszt drogi, która służyłaby również mieszkańcom jako droga dojazdowa do posesji, 
-brak kratki ściekowej na moście w Stawie Kunowskim został zgłoszony do ZDP jako zarządcy 
mostu. Z uzyskanych informacji wynika, że ze względu na nietypowy element przedłuża się termin 
naprawy, 
-z uzyskanych informacji przez Gminę Brody linia energetyczna do Boru Kunowskiego w 
najbliższym czasie nie będzie modernizowana ze względu na brak środków finansowych, realny 
termin wykonania powyższych prac to 2016 rok — odp. na  wnioski Pani B.Gębura, 

-14 lipca 2014 roku zamawiający protokolarnie przekazał teren budowy Wykonawcy. Wszelkie 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy w tym wycinka kolidujących drzew wraz z 
usunięciem pni, karczowaniem zakrzaczeń i ich utylizacjąjest po stronie Wykonawcy. Prace te nie 
były objęte umową z Wykonawcą. Wartość drewna to kwota ok.1700zł. ścinka drzew wraz z 
karczowaniem pni i zakrzaczeń wraz z wywozem przekracza wartość pozyskanego drzewa 
opałowego. W związku z powyższym uzgodniono, że Wykonawca usunie drzewa (olcha) wraz z 
karczowaniem pni i ich wywozem w zamian za pozyskane drewno, 
-w sprawie zlecenia kontroli odbioru odpadów z posesji o tzw. Utrudnionym dojeździe informuje, 
że przedmiotowy wniosek obecnie jest realizowany i zakończenie kontroli przewidywane jest do 17 
października br a na terenie gminy Brody znajduje się 61 posesji o utrudnionym dojezdzie — odp. 
na  wnioski Pana D.Krzewskiego. 

-pobocza ul.Stoczki zostaną wykoszone i uprzątnięte —odp. na  wniosek Pani E.Fogiel, 

-zwrócono się do ZDP Starachowice o uprzątnięcie zakrzaczeń w rejonie młyna 
—oczyszczenie kanalizacji zamulonej piaskiem po obfitych ulewach deszczu w miejscowości Styk 
ów zostaną wykonane w najbliższym możliwym terminie, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych -odp. na  wniosek Pana St.Wrony, 

-rowy przy ul.Pogodnej w Kuczowie zostaną udrożnione do 15 września br. — odp. na  wniosek Pana 
A.Popis, 

-przeprowadzono rozmowę z Nadleśnictwem Starachowice w sprawie wymiany gruntu za domkami 
leśników w celu zrobienia tam boiska dla mieszkańców sołectwa Lubienia. Uzyskano odpowiedz, 
że powyższe grunt leśny o pow.3,20ha został wydzierżawiony 
-w odpowiedzi na zapytanie w sprawie dofinansowania nierentownych kursów busów w godzinach 
nocnych informuje się, że: 
-przepisy obowiązującego prawa nie dają możliwości gminie, aby przewożnikowi drogowemu nie 
będącego własnąjednostką lub zakładem budżetowym udzielić z budżetu dofinansowania do 
kosztów utrzymania deficytowej linii komunikacyjnej -odp. na  wnioski Pana R.Drozdza, 



-Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że prace dotyczące zabezpieczenia 
studzienek kanalizacyjnych, które są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu zostaną 
wykonane w najbliższym możliwym terminie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Radni zostaną poinformowani o wynikach kontroli przeprowadzonych prac —odp. na  wniosek Pana 
T.Kępy, 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

Ad.6 
Wójt Gminy Pan mgr A. Przygoda omówił funkcjonowanie Urzędu między sesjami: 

31.08.2014r- otwarcie strefy czynnego wypoczynku nad „oczkiem" w Krynkach, 
01.09.2014r. —PG Ruda — gminne rozpoczęcie roku szkolnego i obchody 15-lecia istnienia 

gimnazjów, 
03.09.2014r. —spotkanie z firma brokerską, 
04.09.2014r. —rozmowy z firmą ATK Recykling z Radomia, 
06.09.2014r. —uroczystość 75-rocznicy wybuchu II wojny światowej w Kuterach, 
09.09.2014r. —gra obronna, 
10.09.2014r. —spotkanie z mieszkańcami Jabłonny,. Komisja ds. powodzi. Spotkanie z Radą 

Sołecką w Adamowie, 
12.09.2014r. —spotkanie Gmin n/t nowego przetargu na wywóz śmieci, 
13.09.2014r. —otwarcie boiska sportowego koło oczyszczalni w Stykowie, 
14.09.2014r. —dożynki w Kalkowie, 
15.09.2014r. —spotkanie z mieszkańcami Dziurowa n/t drogi ul.Spadowa., 
18.09.2014r. —Komisja Budżetowa. Udział w posiedzeniu koła PSL, 
19.09.2014r. —Komisja Oświaty, 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrXLVII/288/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIII/248/2013 
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVII/289/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrXLV11/290/2014 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizacje zadania 
PN „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek 
na odcinku Młynek-Budy Brodzkie —etap II" realizowanego w ramach „Narodowego programu 
przebudowy Dróg Lokalnych —Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Brody za okres od 01.01.2014r. bo  31.08.2014 roku 

omówił Pan ASP.szt.Grzegorz Jabłoński Komendant Komisariatu Policji w Brodach informując, że 
Komisariat obsługuje dwie gminy: Brody i Pawłów. Jest to teren, który zamieszkuje około 
26.500 mieszkańców, a etatów w Komisariacie jest 24. W Pawłowie jest punkt przyjęć interesantów 
codziennie w godz.10,00-11,00. 
Najbardziej zagrożonymi przestępstwami miejscowościami w gminie są: Brody, Krynki, Lubienia, 
Styków, Adamów i Kuczów. Ogólnie w 2014r wszczęto 184 postępowań przygotowawczych (w 
2013r -253), których wykrywalność wyniosła 65,12%. Kradzieży było 19, uszkodzeń mienia 4, 
bójki 3, 17 wypadków, w których zginęły 4 osoby. W badanym okresie ujawniono 223 wykroczenia 
i wystawiono 172 mandaty karne. Przeprowadzili 129 interwencji , sporządzili 259 wywiadów i 
opinii dla sądów, prokuratur i innych organów. Na bieżąco współpracują z pedagogiem szkolnym, 
dyrektorami szkół z GOPS-em w Brodach, CKiAL, Stowarzyszeniem „Kamienna", „Rodzina", 
Klubem Biegacza Rudnik. 
Wykrywalność w powiecie starachowicicim wynosi 76,9%. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa na swoim posiedzeniu szczegółowo 
zapoznała się z informacją zgłaszano pytania i otrzymywano odpowiedz. Dyskutowano nad 
zwiększeniem kontroli w miejscach zagrożonych przestępczością bo więcej jest włamań i 
kradzieży, ale wszyscy powinni pilnować swojego mienia. Prosi o zwrócenie uwagi na tonaż 
samochodów przejezdzających ul.Szkolna w Brodach i kierować ich na drogę krajową Nr 9. Patrole 
policyjne są widoczne, współpracują z GOPS-em i pomagają w trudnych interwencjach domowych. 
Dziękuje za to, jak również za przygotowany materiał. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na swoim posiedzeniu również zadawała pytania i 
przyjęła złożoną informację. 

Dyskusja: 
-Pan St.Wrona —zwiększyć uwagę w obrębie zbiornika wodnego w brodach zwracając uwagę na 
ludzi, którzy biwakują, jak się zachowują i czy nie zaśmiecają terenu, 
-Pani E.Fogiel —od września br jest wymóg ustawowy oznakowania elementami odblaskowymi 
pieszych w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i takie elementy odblaskowe każdy pieszy musi 
sam zakupić. 

Rada Gminy po wysłuchaniu opinii Komisji i dyskusji przyjmuje informacje wraz ze zgłoszonymi 
wnioskami. 



Ad.9 

Informację z działalności ZGK w Brodach za I półrocze 2014 roku złożył kierownik Pan 
D.Swirta . Pan kierownik omówił plan i wykonanie budżetu Zakładu kolejno działami podkreślając, 
że uzyskano ogólny zysk w I-szy półroczu 2014 roku w kwocie 96.726,35z1. W zamierzeniach do 
końca 2014 roku zaplanowano: 
-na oczyszczalni ścieków w dalszym ciągu prowadzić modernizacje przepompowni poprzez zakup 
nowych pomp zatapialnych, 
-na bazie warsztatowo-remontowej w Krynkach dalszy rozwój w kierunku wykonywania przyłączy 
dla klientów indywidualnych i utrzymanie ceny wody na dotychczasowym poziomie, 
-konserwacja istniejącej sieci wodociągowej. 

ZGK jest jednostka budżetową gminy Brody, która sama musi wypracować swoje dochody 
i starają się cały czas modernizować swoje zaplecze techniczne. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przyjęła informację i jest zadowolona, że Zakład nie 
ma strat, a wypracowane zyski przeznacza na modernizację swojego zaplecza technicznego. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa doceniła pomoc Zakładu po ulewach, które 
nawiedziły gminę jak również podkreśliła jego rolę jako jednostki budżetowej gminy. 
Dyskusja: 
-Pan T.Bernaciak —kiedy zakupią noże i będą kosić boiska —odp.ciągle się doposażają i kupują 
potrzebny sprzęt. 

Rada Gminy po wysłuchaniu opinii Komisji i dyskusji przyjęła złożona informację pozytywnie 
oceniając funkcjonowanie ZGK w I-szy półroczu 2014 roku. 

Ad.11 
Interpelacje —wnioski-zapytania pisemne złożyli: 

- Pani Bogusława Gębura —mieszkańcy Boru Kunowskiego zwracają się z prośba o udzielenie 
informacji 
na jakich zasadach i warunkach jest możliwe doprowadzenie do sołectwa linii gazociągowej, 

-Pani Ewa Salek —w związku z odpowiedzią uzyskaną na mają interpelację, która dotyczyła 
wykonania rowu odwadniającego przy ul.Starachowickiej w Lipiu proszę o podwyższenie 
newralgicznych miejsc, których zaniżenie spowodowało zatrzymywanie i zastój wody, 

-jak długo mieszkańcy mają czekać na wykonanie przystanku, który miał być zrealizowany w lipcu 
br. 

-Pan Jarosław Roman sołtys wsi Staw Kunowski— zwracam się z uprzejma prośbą o niezwłoczne 
wykarczowanie zakrzaczeń oraz wykoszenie traw i chwastów na zakręcie ul.Klonowej na 
wysokości przystanku PKS oraz przy ul.Klonowej na wysokości posesji Pana Moskalewicza. 



Powyższe zakrzaczenia zmniejszają widoczność podczas jazdy pojazdami i stwarzają zagrożenie 
wypadków, 

-Pan W.Janiec sołtys wsi Młynek— proszę o wykoszenie trawy na przepompowni w Młynku 
ul.Piękna, 
-Pan A.Popis — zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców Kuczowa ul.Południowa o 
zainstalowanie progu zwalniającego gdyż poprawi to bezpieczeństwo dla poruszających się' po tej 
ulicy, 
-proszę też o naprawienie zapadłych kostek brukowych na chodniku w Kuczowie przy 
u1.0strowieciciej, 

-Pani Danuta Głowcka —sołtys wsi Lipie —mieszkańcy proszą o wycięcie zakrzaczeń w Lipiu na 
luku drogi powiatowej na wysokości posesji państwa Dymińskich, Salek, Gębusia. Wniosek na 
prośbę mieszkańców. 

-Panowie Ignacy Cymerys i Tadeusz Bernaciak —zwracamy się z prośbą o wyrównanie drogi 
wiodącej od przejazdu kolejowego w Rudzie w stronę małego stawu (w stronę Ruśni). Temat ten 
zna Pan kierownik Dariusz Swifta, 

-Pani Krystyna Lęcka —zwracam się z prośbą o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej w 
Krynkach ul.Starachowicka —od zapory w kierunku Stykowa. Wysoka trawa uniemożliwia ruch 
pieszych i zagraża ich bezpieczeństwu, 

-Pan Krzysztof Gębura —proszę o usunięcie ubytku w asfalcie na ul.Akacjowej przy posesji Pani 
Nowak, 
-proszę o ustawienie tablicy informacyjnej przy sklepie GS na ul.Piaskowej, 
-proszę o wykonanie rowu odwadniającego przy ul.Akacjowej na wysokości posesji Państwa 
Krzeszowslcich, Kalistów, Klepaczów, Lipów, 

-Pan Marian Bobas —sołtys wsi Dziurów —mieszkańcy wsi Dziurów proszą o dokończenie 
oświetlenia ulicznego ul.Złota i Leśna. 
-Pan Tadeusz Bernaciak —proszę o uprzątnięcie piachu z ul.Panoramicznej w Rudzie, 
-Pani Ewa Fogiel —proszę naprawić ubytki na drodze w Brodach zakręt ul.Szkolna koło Pani 
Grzegorzewskiej i Plewa. 

Ad.12 
Radni Pan Stanisław Wrona i Pan Andrzej Popis z całą stanowczością protestujemy przeciw. 

zachowaniu kolegi radnego Pana Dariusza Krzewskiego, który wyłączając kilka słów z kontekstu 
zdania naszej wypowiedzi na sesji Rady Gminy oraz korzystając z cytatu dawno przebrzmialego, 
który wypowiedziała Minister Infrastruktury, szkaluje nas jako radnych na portalu 
społecznościowym ośmieszając w oczach społeczności lokalnej. 



Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.12,05 zakończył obrady sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy 
Rady w dniu 30.10.2014r. o godz.9,30, 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ustalono na dzień 23.10.2014r. godz.10,00, 
a Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 24.10.2014r godz.10,00 

Na godz. 13-tą Radni udali się do Szkoły Podstawowej w Brodach, gdzie 43 pary z rąk Wójta i 
Przewodniczącego Rady Gminy otrzymali prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
50-cio lecie. Jubilacji otrzymali również kwiaty i ciepłe koce, a uczniowie szkoły przygotowali dla 
nich wzruszającą historię przestawiając scenki od pierwszego spotkania do wieku dojrzałego. 
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze przy lampce szampana. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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