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Protokół  NrXI/2015 
Z sesji Rady Gmin Brody odbytej dnia 23 października 2015r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji Rady Gminy 

6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 

oraz jednostek OSP w Gminie Brody 
9.Informacja Wójta Gminy nit postępu w realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań  

ogólnowiejskich 
10.Informacja przewodniczącego Rady Gminy o zbiorczym zestawieniu oświadczeń  majątkowych 

radnych. 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.! 
Obrady sesji otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław 

Wrona, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 

stan 15-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 

-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 
-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 

-Pani Grażyna Jesionek-radca prawna 
-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatowy 

-Pan T.Margula 	-radny powiatowy 

-Pan A.Pyzik 	-mł.brygadier z PSP w Starachowicach 

-Pan Tomasz Gębura —Gminny Komendant OSP 
-druhowie z jednostek OSP w Gminie Brody 
-Pani M. Mosiołek -kier. Rejonu Starachowice GDDKiA 

-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 



-regionalna prasa 

Ad.2 
Do odczytanego porządku obrad Pan J.Adamus zgłosił  wniosek, aby po pkt.3 tematyki 

obrad korzystając z obecności przedstawiciela GDDKiA rozmawiać  nit stanu dróg krajowych 

przebiegających przez Gminę  Brody. 
Prowadzący sesję  odczytał  pismo Proboszcza Parafii Krynki ks.Wojciecha Zdona dotyczące 

udostępniania nagrań  z obrad sesji Rady Gminy. Publiczne podważanie zaufania do osób 

publicznych oraz sposób dyskusji, w której brak jest rozsądku i odpowiedzialności za słowo nie 

powinno mieć  miejsca podczas obrad sesji. Udostępnienie nagrania pozwoliłoby na 

skonfrontowanie osoby zniesławionej z materiałem archiwalnym i zakwalifikowanie czynu 

w kodeksie karnym. 
-Pan J.Adamus —zgłosił  ustny wniosek o zajęcie się  tym problemem po pkt.6 tematyki obrad, 

Tematyka obrad ze zgłoszonymi zmianami została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytany protokół  z sesji z dnia 25 września br został  zatwierdzony jednogłośnie 

z wykreśleniem obecności Pana J.Stachuczy, który nie uczestniczył  w sesji w tym dniu. 

Odczytany protokół  z sesji nadzwyczajnej odbytej dnia 29 września br został  przyjęty 

większością  głosów przy 1 wstrzymującym się  z poprawką  Pana J.Adamus, który zapytał  

o możliwość  przegłosowania Rezolucji. 

Pani M.Mosiołek z GDDKiA Rejon Starachowice przedstawiła zakres bieżącego utrzymania dróg 

krajowych nr 9 i nr 42 na terenie Gminy Brody wykonane w roku 2014, wykonywane w 2015 roku 

(w załączeniu do protokołu) i planowane na 2016 rok tj. remont mostu w m.Styków pod lasem 

i odnowa odcinka drogi Kuczów —Rudnik. 
Dyskusja: 
-Pan A.Jagieła —dziękuje za chodnik w Rudniku 

-Pan R.Dróżdz —prosi o rondo na krzyżówce w Lubieni oraz oczyszczenie chodnika i ustawienie dla 

bezpieczeństwa barierek, oraz przystanek dla komunikacji dalekobieżnej przy kościele, 

-Pan J.Adamus —zapytał  o pulsatory na przejściach dla pieszych, 

-Pani E.Fogiel —poprosiła o doświetlenie i oznakowanie zjazdu do Brodów na górce, 

-Pani J.Bonia — zapytała o chodnik przy drodze nr 42 w Kuczowie, 

-Pan W.Janiec —zapytał  o odśnieżanie chodników przy drodze nr 9 w miejscach nie zamieszkałych, 

-Pan St.Wrona —przypomniał  o naprawie skarpy przy ul.Rzernieślniczej w Stykowie i naprawie 

chodnika, 
-Pan J.Kosiela —prosi o pogłębienie i odmulenie rowu na długości 200m przy drodze nr 9 przy 

przebudowywanej ul.Skalnej w Krynkach. 
-Pani kierownik na bieżąco udzielała odpowiedzi i zapisywała zgłoszone wnioski, a Pani Wójt 

M.Bernat —podziękowała za dobrą  współpracę  i wspólną  dyskusję. 



A d.4 
Realizacje uchwał  podjętych na sesji w dniu 25.09.br omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrIX/51/15 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

-Uchwała NrIXJ52/15 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

-Uchwała NrIX/53/15 w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyborach 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody, 
-Uchwała NrIX/54/15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody, 

-Uchwała NrIX/55/15 w sprawie zmiany uchwały NrI/5/2014 Rady Gminy Brody z dnia 01 grudnia 2014 roku 

-Uchwała NrIX/56/15 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody. 

Uchwały zostały zrealizowane. Po złożeniu rezygnacji przez Wiceprzewodniczącego, Rada Gminy ponownie się  ukonstytuowała. 

-Uchwała NrIXJ57/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Zmiany wprowadzone, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIX/58/15 w sprawie przyjęcia „Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy 
Brody i wyrażenia woli do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

-Uchwała NrIXJ59/15 w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2015 roku. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Ogłoszono konkurs na realizację  zadań  publicznych, termin 
składania upływa w dniu 22.10.2015r. Kwota przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wynosi 32.000z1. 

-Uchwała NrIX/60/2015 w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy Brody w Gminnej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. 
Rada Gminy wskazała Panią  Ewę  Fogiel jako swojego przedstawiciela i Rada Pożytku odbyła już  
pierwsze spotkanie. 

-Uchwała NrIX/61/15 w sprawie nieodpłatnego przekazania na cele publiczne nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody 



ul.Starachowicka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. Nr 49/1 o pow.0,0175ha na 

rzecz Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem pod drog
ę  powiatową. 

Uchwałę  przekazano do Starostwa Powiatowego. po podjęciu uchwały przez powiat Starachowicki 

o przyjęciu przedmiotowej działki zostaną  dopełnione pozostałe formalności związane 

z przekazaniem działki. Aktualnie Urzą
d Gminy w Brodach nie posiada informacji o podjęciu 

uchwały przez Radę  Powiatu Starachowickiego. 

-Uchwała NrIX/62/15 w sprawie przyję
cia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 

2014-2020. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę  do systematycznego działania, 

podczas którego samorząd planuje i realizuje mał
e projekty. Aktualnie na podstawie w/w strategii 

opracowywane są  projekty związane z realizacja funduszy sołeckich. Wszystkie wnioski składane 

przez sołectwa rozpatrywane są  pod wzglę
dem merytorycznym zgodnie z zaktualizowaną  Strategią  

Rozwoju Gminy Brody. 

-Uchwała NrIX/63/15 w sprawie ustalenia Regulaminu gł
osowania w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego w Starachowicach. 

Uchwała została zrealizowana i miał
a zastosowanie podczas tajnego glosowania na ł

awników. 

-Uchwała NrIX/64/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach. 

Uchwała została przesłana do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach i Prezesa Sądu Rejonowego 

w Starachowicach. Wybrani ławnicy rozpoczną  swoją  pracę  od stycznia 2016 roku. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwał. 

Ad.5 
Realizację  interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy w m-cu wrześniu br. omówił 
 Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

- w lipcu br. Zakł
ad Gospodarki Komunalnej w Brodach na zlecenie Urz

ędu Gminy dokonał  

wykoszenia porostów i traw na rowie melioracyjnym w Dziurowie oznaczonym jako dzia
łka nr 

751/2 o długoś
ci 217mb. Opisany rów wykaszany jest raz w roku, 

-przycięcie drzew przy ul.Spokojnej — prace zostały wykonane, 

-przebudowa drogi gminnej nr 313011T Dziurów-Kuczów wraz z remontem mostu zostanie 

zgł
oszona do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej 2016-2019. Drobne naprawy (konieczne do wykonania) realizowane b
ędą  przez ZGK 

w Brodach w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg, 

-naprawa ubytków na ul.Północnej —prace te zostaną 
 zrealizowane w ramach zawartej umowy na 

wykonanie remontów czą
stkowych dróg na terenie Gminy brody. Termin zako

ńczenia do 30 

listopada br. 
-uporzą

dkowanie terenu przy rzece Kamiennej od mostu w Stykowie —usuni
ęcie dzikich wysypisk 

śmieci, ustawienie koszy —wniosek skierowano do zarz
ądcy przedmiotowego terenu tj. 

Regionalnego Zarzą
du Gospodarki Wodnej w Warszawie, 



-wykonanie dodatkowych tablic informacyjnych zostanie zrealizowane do ko
ńca bieżącego roku, 

a zakrzaczenia w pasie drogi przy wyjeżdzie z m.Młynek ul.Leśna zostaną  usunięte, 

-informacja jak są  wykorzystywane pieniądze z przesunięcia środków na cele medialne została 

udzielona na sesji wrześniowej, 
-informacja na temat dowozu uczniów z Budów Brodzkich do Szko

ły Podstawowej w Brodach 

została przedstawiona na sesji wrześniowej 
—odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera 

-obecnie obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Brody z dnia 

8 października 2001 roku z którego wynika, ż
e koszty dowozu uczniów do Gimnazjum 

w Starachowicach ponosi Gmina Brody. Aby podj
ąć  działania zmierzające do zmiany zaistniałej 

sytuacji niezbędne jest w pierwszej kolejnoś
ci przeprowadzenie rozmów z mieszkań

cami Lipia jak 

również  z Zarządem Miasta Starachowice, a następnie podjęcie odpowiednich uchwał- odpowiedz 

na wniosek Pana Tomasza Budzynia. 

Dyskusja: -Pan T.Bernaciak —do odwodnienia jest nawet 500m i prosi o komisj
ę  w tym miejscu, 

-Pani A.Kutera —podtrzymuje swoją  prośbę  i upiera się  o transport dzieci z Budów Brodzkich 

i ul.Stoczki do szkoł
y w Brodach. Jest to droga niebezpieczna bez poboczy i prowadzi przez las 

-ul.Łąkowa jest zalewana przez wodę 
 z cieku wodnego, na którym żerują  bobry- prosi, aby ludzie 

mogli przejść  do swoich posesji, 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta —przepisy ustawy s

ą  jednoznaczne, ponadto rodzice są  

odpowiedzialni za swoje dzieci. Koszt oś
wiaty to 1/3 budż

etu Gminy. Dodatkowe wydatki to 

dostosowanie budynków na przyjęcie oddziałów przedszkolnych oraz dowozy. Zwią
zki zawodowe 

upominają  się  o podwyżki dla pracowników oświaty i to są  tez duże koszty. 

-Pan M.Jedliński —temat ten i dotyczący oświaty radni chcą  przedyskutować  przy budżecie na 

Komisjach. 

Rada Gminy przyjęła informację 
 z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad. 6 
Pani M.Bernat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy mię

dzy sesjami, w których 

uczestniczyła: 

29.09.2015r — przeprowadzono w Urzędzie kontrolę  w zakresie „Realizacji zadań  obronnych", 

07.10.2015r — Kielce NFZ i rozmowy z Pani
ą  Dyr. Wilczyńską, 

08.10.2015r — udział  w święcie „Dzień  Białej Laski" w Starachowicach,  

09.10.2015r — ś
lubowanie pierwszoklasistów w Lubienii i w Brodach 

10.10.2015r — udział 
 w rozdaniu pucharów „podsumowanie roku w go

łębiarskiej sekcji Brody" 

12.10.2015r — Gminne Swię
to Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Brodach, na którym 

zostały wręczone nagrody Dyrektorom Szkół  jak również  nauczycielom, 

13.10.2015r —ś
lubowanie pierwszoklasistów w Gimnazjum w Rudzie, 

17.10.2015r —udział 
 w Forum Stowarzyszenia Profilaktyczno-Spo

łecznego „Rodzina", 



-kosze na przystanku przy ul.Pólnocnej zostaną  ustawione po zabezpieczeniu środków finansowych 

na ten cel w 2016 roku—odpowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny, 

-Wykonanie 100 m odwodnienia na ul.Małej w Rudzie wiąże się  z koniecznością  uzyskania zgody 

od właścicieli działek położonych poniżej ul.Małej. Wykonanie rowu ograniczy możliwość  wjazdu 

na działki, co wiąże się  z koniecznością  budowy wjazdów, 

-naprawę  karuzeli na placu zabaw w Rudzie koło OSP zlecono ZGK w Brodach -odpowiedzi na 

interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka 

-rów na ul.Podłaziska przy drodze gminnej zostanie oczyszczony podczas wiosennych prac 

konserwacyjnych w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg -odpowiedz na interpelacje 

Pana Piotra Kosmali, 

Zadanie polegające na zrobieniu planu organizacji ruchu w gminie Brody zostało przedstawione 

w propozycjach budżetu na 2016 rok, 
-rów przy skrzyżowaniu ul.Górna i ul.Spacerowa w Jabłonnie zostanie oczyszczony podczas prac, 

które będą  prowadzone przy wykonaniu odwodnienia ul.Spacerowej- termin zakończenia realizacji 

zadania przewidziany w prowadzonym postępowaniu przetargowym to 04.12.2015 rok-odpowiedzi 

na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-Oczyszczenie rowów przydrożnych na ul.Wschodniej i ul.Zachodniej w Lubieni było wielokrotnie 

zgłaszane do zarządcy drogi czyli do ZDP w Starachowicach. Urząd ponowi wniosek, -zostaną , 

przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami Lubinia przy skrzyżowaniu ulic, aby podcięli drzewa na 

własnej posesji dla lepszej widoczności, 

-interpelacje dotyczącą  odmalowania barierki na skrzyżowaniu w Lubieni przekazano do GDDKiA 

w Kielcach—odpowiedzi na interpelacje Pana Rajmunda Droidza 

Systematyczne opróżnianie koszt ulicznych koło tunelu kolejowego w Rudzie zlecono ZGK 

w Brodach, który podczas objazdów ma monitorować  zapełnianie pojemników i nie dopuścić  do ich 

przepełniania się—odpowiedz na wniosek Pani Beaty Szustak —Soltysa wsi Ruda, 

Wycięcie zbędnych krzaków na u1.0strowieckiej nr 13 (kanał)- prace zostały zlecone ZGK 

w Brodach i są  w trakcie realizacji, 
-budowa chodnika przy u1.0strowieckiej jest systematycznie zgłaszana do GDDKiA w Kielcach. 

Obecnie znajduje się  ona na liście rezerwowej. Gmina Brody nadal będzie się  ubiegać  o jego 

wykonanie, 
W chwili obecnej nie są  planowane prace polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na 

ul.Wspólnej. Przedmiotowa droga będzie remontowana w ramach bieżących potrzeb, 

-przebudowa drogi ul.Pogodna została przedstawiona w propozycjach do projektu budżetu na rok 

2016—odpowiedzi na interpelacje Pani Jadwigi Bonia 

-uregulowanie przepustu w Młynku ul.Sosnowa zostało przedstawione w propozycjach do projektu 

budżetu na rok 2016—odpowiedz na interpelację  Pana W.Janiec 



-Pan P.Sołtysik —ma żal do PSP, że w czasie gdy ulegała podtopieniu jego posesja długo czekał  na 

pomoc, 
-Pani E.Fogiel —w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa podziękowała za 

opiekę, dobrą  współpracę  i niesienie pomocy mieszkańcom. Wizerunek OSP zmienił  się, są  dobrze 

oceniani i przyjmowani przez społeczeństwo za profesjonalizm, zaangażowanie, wyszkolenie 

i doposażenie, 
-Pan R.Drózdz —skierował  słowa uznania dla członków OSP i MDP za ich działalność  

i poświęcenie, 
-Pan J.Kosiela —Sekretarz Gminy podziękował  wszystkim, którzy przygotowywali M.Pastuszka do 

konkursu oraz za współpracę, 
-Pan T.Murzyn — Prezes OSP Krynki podziękował  Pani Wójta za doposażenie jednostek OSP 

i słowa wsparcia, 
-Pani M.13ernat —Wójt Gminy —pogratulowała strażakom twierdząc, że nadal będzie ich wzmacniać  

i wspierać. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację  z wnioskami w trakcie dyskusji. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrXI/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na wniesieniu udziałów w formie wkładu , 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sółka z o.o w Starachowicach 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/66/15 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014  Rady Gminy 

brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 

lata 2015-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/67/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/68/15 
w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubienii 

-Uchwała NrXI/69/15 w sprawie zmiany uchwał
y NrXXXXI/260/14 w sprawie nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy 

niż  trzy lata. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Prowadzący sesję  stwierdził, iż 
 Pani Radca Prawna, która jest w tej chwili nieobecna na sesji 

pozostawiła ustawę  o dostępie do informacji publicznej i Wyrok Naczelnego S
ądu 

Administracyjnego, który informuje, że udostępnieniu podlega protokół, natomiast materiały 



-oraz przyjmowanie interesantów w licznie 36 osób i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę  o przesunięcie dyskusji dotyczącej udostępniania nagrań  z sesji 

po złożeniu informacji z działalności OSP. 

Ad.8 
Na obrady sesji zostali zaproszeni druhowie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP 

w Gminie Brody. Informację  z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Starachowicach prezentacją  multimedialną  przedstawił  młodszy brygadier PSP A.Pyzik. Obszar 

Gminy Brody posiada duże zagrożenia ze względu na: zalesienie, rzeka Kamienna, zbiornik wodny, 

2 drogi krajowe i stacje paliw. Pod względem zdarzeń  i interwencji po Starachowicach zajmuje II 

miejsce w powiecie i są  to: pożary traw, zderzenia samochodów, usuwanie gniazd os. Prowadzona 

działalność  profilaktyczna to: 
-kontrola obiektów użyteczności publicznej, 
-kontrola hydrantów (kompleksowa w listopadzie), 
-pogadanki w szkołach i w jednostce PSP, 
-akcje profilaktyczne: ćwiczenia, szkolenia i zawody strażackie. 

Co roku doposażają  się  w sprzęt i ubrania ochrony osobistej. 
Pani A.Kucharczyk —insp w UG Brody prezentacją  multimedialną  złożyła informację  

działalności jednostek OSP od 01.01.2015r do 10.10.2015r. Na terenie Gminy Brody nadal 

funkcjonuje 5 jednostek OSP, z których 3 należą  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Budżet na rok 2015 został  zaplanowany na kwotę  159.646z1, a jego wykonanie na dzień  informacji 

to kwota 111.443,96z1. Na wyposażenie jednostek OSP pozyskano kwotę  20 000zł. W turnieju 

wiedzy pożarniczej Maja Pastuszka zajęła I miejsce i przeszła na szczebel krajowy, na którym 

zajęła VI miejsce. Młodzieżowa drużyna pożarnicza, która działa przy OSP Lubienia odbyła 14 

spotkań  pod hasłem „Bezpieczeństwo wokół  nas". W dniu 17.04.2015 odbyły się  ćwiczenia 

obronne wspólnie. z Gminą  Starachowice pod kryptonimem „Piachy 215". 

Przedstawicielka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Lubienii Aleksandra Kusiak 

przedstawiła informacje o szkoleniach i działaniach Drużyny Młodzieżowej. 

Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP, Pan J.Kosiela, Wójt Gminy Pani M.Bemat, 

brygadier Pan A.Pyzik oraz Komendant Gminy OSP Pan T.Gębura wręczyli zasłużonym członkom 

OSP medale, a obecni na sesji brawami dołączyli się  do gratulacji. 

Dyskusja: 
-Pan T.Gębura —poprosił  radnych o zwiększenie ekwiwalentu dla strażaków do kwoty 15z1 za 

wyjazdy do akcji, co może zachęci członków OSP do powiększenia szeregów oraz zrekompensuje 

dyspozycyjność  i utracony zarobek, 
-Pan T.Bernaciak —dziękuje za przekazanie selektywnego wywoływania do OSP Ruda oraz prosi 

dofinansowanie zakupu sztandaru dla tej jednostki, 



audiowizualne i teleinformatyczne tylko wtedy, gdy nie został  sporządzony protokół. Jednakże 

proponuje, aby ten temat przedyskutować  w komisjach Rady. 

-Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —jako pomysłodawca nagrywania obrad zaapelował  do Radnych, aby podjęli 

stosowną  uchwałą  dającą  przyzwolenie udostępniania w uzasadnionych sytuacjach 

zainteresowanym kopii nagrania, 
-Pan P.Kosmala —poparł  dyskusję  w tym temacie na komisjach Rady. 

Ad.9 
Informacja Wójta Gminy nit, postępu w realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań  

ogólnowiejskich była szczegółowo omawiana na komisjach Rady dlatego postanowiono przejść  do 

dyskusji nad tym tematem: 
-Pan J.Adamus —zapytał  o termin realizacji budowy drogi powiatowej ul.Starachowicka 

w Krynicach, gdyż  miał  to być  rok 2016, a teraz została odłożona w czasie. Podziękował  za 

ul.Skalną  w Krynkach, która zostanie odbudowana na całej długości, 

Pani Wójt —inwestycja przedłuża się  o kolejne lata, będzie rozmawiać  z Zarządem Powiatu na ten 

temat i prosi radnych powiatowych o wsparcie, 
-Pan J.Stachuczy —radny powiatu Starachowice —potwierdził, iż  inwestycji tej nie ma w planie 

budżetu powiatu na 2016 rok jedynie podział  na etapy, a rozpoczęcie dopiero w 2017 roku., 

-Pani E.Fogiel —zapytała o plany powiatu w sprawie ul.Szkolnej w Brodach (od wiaduktu do 

mostku). Pan J.Stachuczy stwierdził, iż  w 2016 roku będzie remont mostku i tylko doraźna 

naprawa, a potem całość  z chodnikiem, 
-Pan Sekretarz poprosił  radnych powiatowych o przekazywanie problemów i argumentacji w celu 

przyspieszenia prac w naszej gminie, 
-Pan T.Budzyń  —przypomniał, iż  będzie zmiana czasu i wówczas można zrobić  kontrolę  oświetlenia 

ulicznego, 
-Pan T.Bernaciak —jako członek Komisji Rewizyjnej poprosił  Radnych i Sołtysów o sprawdzenie 

w swojej miejscowości i przekazanie do Komisji Rewizyjnej, która te potrzeby przeanalizuje 

i wystąpi z wnioskiem o dostosowanie i ewentualne zmiany. 

-Pan Wianiec —zgłosił  przegląd przepompowni w Młynku. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację  z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wrona dokonał  analizy oświadczeń  

majątkowych radnych złożonych 1 m-c po ślubowaniu oraz do 30 kwietnia 2015 roku stwierdzając, 

że nie dopatrzył  się  nieprawdy lub zatajenia prawdy i nie złożył  wniosków o przeprowadzenie 

kontroli do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach. Drobne nieprawidłowości prosi, aby 

zostały uzupełnione. 



Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pani Aneta Kutera —proszę  o ustawienie znaku informacyjnego w Młynku ul.Działki 

wskazującego numery porządkowe budynków nr 39, 39a, 41. Na wysokości posesji nr 35 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę  o utwardzenie drogi na ul. Leśnej w Kuczowie, 

-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę  o naprawę  karuzeli na placu zabaw w Rudzie koło OSP 

(wymiana łożyska) 

-Pan Rajmund Dróżdz — proszę  o uzupełnienie ubytku w drodze powiatowej w miejscowości 

Lubienia ul.Wschodnia (przy posesji nr 46), 

-proszę  o udrożnienie i oczyszczenie rowu przy ul.Henryk (problem był  wielokrotnie zgłaszany), 

-proszę  o postawienie tablicy ogłoszeniowej przy l.Wschodniej koło Ośrodka Zdrowia. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

- Pan J.Krawczyk — złożył  dwa pisma: do Przewodniczącego Rady Gminy i Z-cy Wójta —prosząc 

o odpowiedz w ustawowym terminie, 
-Pani Wójt — zaprosiła Pana Krawczyka na rozmowę  w czasie urzędowania i przyjęć  interesantów 

w celu wyjaśnienia zgłaszanych na sesji problemów, 

-Pani Skarbnik- odczytała komunikat Wojewody Swiętokrzyskiego 	ostrzegający przed 

nieuczciwymi sprzedawcami paliwa, 

-Prowadzący sesję  przypomniał  o przestawieniu czasu oraz udziału w niedzielnych wyborach 

parlamentarnych. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.14,50 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 

całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy ustalono na 

dzień  27 listopada 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 20.11.2015r godz.15,30 

-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 23.11.2015r godz.15 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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