
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrII/2015 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 30 stycznia 2015r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3.Czytanie protokołów z poprzednich sesji i ich zatwierdzenie 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja co do dalszego funkcjonowania systemu oświaty w Gminie Brody w roku szkolnym 
2015/16 
9.Informacja centrum Kultury i Aktywności Lokalnej nit realizacji zadań w 2014 roku oraz 
zamierzeń na 2015 rok 
10.Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- wnioski, 
11.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku 
12.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
13.Wolne wnioski. 
14.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 14-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bernat -Wójt Gminy Brody, 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pan M.Gutowski 	-doradca 
-Pani Grażyna Jesionek -radca prawna 
-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatowy 
-Pan T.Margula 	-radny powiatowy 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Przedstawiając porządek obrad prowadzący sesję poinformował iż w pkt wolne wnioski 

Pani Wójt zgłosiła do omówienia następujące tematy: 
-działalność spółki wodnej na terenie Gminy, 



-odwodnienie ul.Spadowej w Dziurowie, 
-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 
-Pan W.Janiec —zgłosił wniosek o przesunięcie pkt.10 z planu obrad na sesję lutową 

ponieważ temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie był przez 
Pana Inspektora omówiony na Komisji Budżetowej, a wnioskowano na niej o zrobienie symulacji 
zróżnicowania stawek opłaty od 1 do 5 osób, na których obniżenie mieszkańcy oczekują, 

-Pan J.Adamus —opowiedział się za utrzymaniem porządku obrad przedstawionego przez 
prowadzącego sesję i przedyskutowanie informacji dotyczącej zbiórki śmieci, natomiast proponuje, 
aby w m-cu lutym przeanalizować stawki opłat oraz omówić dodatkowy temat odprowadzenie 
ścieków płynnych. W kwestii organizacyjnej zaproponował, aby uporządkować i ustalić miejsca 
stałe przypisane konkretnym osobom uczestniczącym w obradach. 

Na zakończenie dyskusji porządek obrad zaproponowany na piśmie został przyjęty 
jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytany protokół z sesji z dnia 30.12.2014r został przyjęty jednogłośnie, natomiast z sesji 

nadzwyczajnej z dnia 21 stycznia 2015r został przyjęty większością głosów przy 1 wstrzymującym 
się. 

Ad.4 
Realizacje uchwał podjętych na poprzednich sesjach omówił Pan mgr P.Ziębia —kier. Ref. 

Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich informując, że: 

-Uchwała NrIII/9/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVM/248/2013 Rady 
Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami 

-Uchwała NrITI/10/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała Nr111/11/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXV/216/2013 Rady 
Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego. 
Pomocy udzielono zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

-Uchwała NrIII/12/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2015 rok 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrIII/13/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 



-tablica informacyjna na ul.Przymiarki w Młynku zostanie wykonana przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brodach do końca lutego br i zostanie zamontowana przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych —odp. na  interpelacje Pani Anety Kutera. 

Realizację interpelacji, wniosków i zapytań radnych z zakresu spraw inwestycyjnych omówił 
Pan M.Bidziński — insp w ref.Inwestycyjnym informując,że: 

-ubytki w nawierzchniach bitumicznych na drogach gminnych będą uzupełniane w okresie 
wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych — odp. na  interpelację Pani E.Fogiel, 

-droga gminna ul.Graniczna w Młynku wykonana została w ramach odbudowy i była 
współfinansowana ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania 
związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych. Zadanie to było realizowane w ramach istniejącego pasa drogi. Nadmienić należy, że 
mieszkańcy w części ul.Granicznej nie zezwolili na wykonanie rowów odwadniających i dlatego 
podjęto decyzję o wykonaniu rowu po jednej stronie. W chwili obecnej na części ulicy byłby 
problem z uzyskaniem gruntów pod przedmiotową inwestycję. Ponadto konieczne byłoby 
wprowadzenie zmian w budżecie. Koszt wykonania chodnika o szerokości 1,5 m na długości 
ul.Granicznej to ok.85.000z1— odp na interpelację Pana W.Janiec, 

-zgodnie z oświadczeniami mieszkańców ul.Słonecznej w Dziurowie na zorganizowanym przez 
Radnego Pana L.Sarnę oraz Sołtysa Pana M.Bębas spotkaniu w dniu 15.01.2015r. posiadamy zgodę 
na wykonanie odwodnienia (odprowadzenia wód z ul.Spadowej). Koszt realizacji powyższego to 
ok.38 tys.zł. 
-zadanie wykonania nawierzchni bitumicznej na ul.Leśnej w Dziurowie łącznie z oświetleniem 
znajduje się na liście złożonej do biura SBRR w Kielcach co umożliwia aplikację o środki w 
ramach PROW na lata 2015 —2020 i realizację w przypadku pozyskania tych środków. 
-w celu doświetlenia przejazdu kolejowego konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej na 
przedłużenie oświetlenia ulicznego. Nadmienić należy, że dla wykonania powyższego konieczne 
będzie umiejscowienie słupa na terenie kolejowym. Koszt wykonania map do celów projektowych 
(na terenach zamkniętych) oraz projektu to ok.3.000zł. Brak jest środków w bieżącym roku. 
Zadanie do ewentualnej realizacji w latach następnych — odpowiedzi na interpelację Pana L.Sarny, 

-wystąpiono do ZDP w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zainstalowania 
progów zwalniających w miejscowości Młynek ul.Przymiarki oraz o umieszczenie barierek 
ochronnych na ul.Podgórskiej w miejscowości Młynek (most) w celu zabezpieczenia rowu i 
uzyskano odpowiedz, że Zarząd Dróg nie widzi w chwili obecnej potrzeby umieszczenia barierek 
ochronnych. Przebudowana w 2014 roku droga uzyskała nową szerszą jezdnię, utwardzone 
pobocze oraz nowy chodnik dla pieszych. Obecnie zdecydowanie poprawiły się warunki poruszania 
po tej drodze. Zarząd Dróg prosi również o dokładne wskazanie lokalizacji progów zwalniających 
w ciągu drogi powiatowej Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek i wówczas 
przystąpi do rozpatrywania sprawy —odp na interpelacje Pani A.Kutera, 



-Uchwała Nr-M/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-
2020 
Uchwała będzie zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała WIT/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015 rok 
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI/1/2014 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brody 
Uchwała została zrealizowana 

-Uchwała NrI/2/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brody. 
Uchwała została zrealizowana. 

-Uchwała NrI/3/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody 
Uchwała jest w trakcie realizacji i została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Rada Gminy przyjęła informację z realizacji uchwał. 

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

Rady z zakresu spraw organizacyjnych omówił Pan P.Zięba —kier.ref informując, że: 

-obrady sesji Rady Gminy w Brodach są już nagrywane- odp na interpelację Pana J.Adamus, 

-wiata przystankowa na drodze krajowej nr 9 w okolicy kościoła w Lubienii może zostać wykonana 
po otrzymaniu zgody z GDDKiA oraz zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na rok 2015. 
Koszt wykonania wiaty to ok.7.000zł.- odp. na  interpelację Pana R.Drożdza, 

-w chwili obecnej przewożnicy nie są zainteresowani wjazdem do Dziurowa (pętla przy moście) ze 
względu na mały ruch pasażerski, a co za tym idzie nieopłacalnością wydłużenia trasy o 1200 
metrów —odp. na  interpelację Pana L.Sarny, 

-czas pracy Urzędu Gminy w Brodach został wydłużony od dnia 1 lipca 2014 roku i od tego dnia 
Urząd jest czynny w poniedziałki od godz.8,00 do godz.16,00 w pozostałych dniach w godz. od 
7,15 do godz.15,15. Dalsze wydłużanie czasu pracy w obecnej organizacji pracy spowoduje 
naruszenie Kodeksu Pracy — odp. na  interpelację Pana P.Kosmali, 

-montaż przystanków autobusowych w miejscowości Budy Brodzkie oraz Młynek ul.Działki może 
zostać wykonane po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na rok 2015. Koszt wykonania 
jednej wiaty to ok.7.000zł. 



-inwestycja polegająca na wykonaniu łącznika ul.Wysokiej z u1.0strowiecka w Kuczowie 
proponowana jest już kilka lat. Mieszkańcom przedstawiono od tego czasu kilka propozycji 
przebiegu łącznika, zarówno w formie drogi jak również ciągu pieszego. Na żadną z 
przedstawionych propozycji mieszkańcy nie wyrazili zgody. Wykonanie powyższego uzależnione 
jest od pozyskania gruntu pod przedmiotową inwestycję. 
-oświetlenie ul.Mokrej i u1.0strowieckiej w Kuczowie możliwe jest po wykonaniu projektu i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie należy wprowadzić do planu budżetowego. 
-podczas spotkania w Kielcach ponowiono wniosek do GDDKiA w sprawie wykonania chodnika 
wzdłuż drogi krajowej nr 42 — odpowiedzi na interpelacje Pani J.Bonia, 

-wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie 
rozwiązania problemu komunikacyjnego skrzyżowania (budowa ronda) w Lubieni przy drodze 
krajowej Nr 9 uldlżecka i drodze powiatowej ul.Starachowicka z prośbą o zajęcie stanowiska, 
-przedłużenie oświetlenia całodobowego na jednym punkcie świetlnym na skrzyżowaniu w Lubieni 
ul.Starachowicka zlecono do realizacji ZGK w Brodach — odpowiedzi na interpelacje Pana 
R.Drożdza, 
-uzyskano odpowiedz na interpelację Pana T.Bernaciak odnośnie budowy chodnika dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej Styków-Ruda-Brody (ul.Nad Zalewem). Chodnik nie będzie budowany 
ponieważ nie został ujęty w planie finansowym na rok 2015. Budowa chodników przy drogach 
powiatowych odbywa się na wzajemnej współpracy samorządu gminnego i powiatowego. 

Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —dlaczego koszt budowy przystanku wynosi 7.000z1 jest to kwota odstraszająca, od 
czego to zależy?, a wie, że są też tańsze- uzyskał odpowiedz, że koszt przystanku zależy od jego 
wielkości, użytego materiału i rodzaju podbudowy, 
-Pan T.Beniaciak- bardzo niebezpieczny jest odcinek drogi powiatowej w Rudzie od figurki do 
ul.Panoramicznej —prosi o wprowadzenie do planu budowy chodnika i poparcie tego wniosku przez 
radnych powiatowych, 
-Pani D.Głowacka —ponad rok temu zwracała się o budowę chodnika na drodze powiatowej w Lipiu 
i nie uzyskała odpowiedzi, 
-Pan J.Stachuczy —zapisuje wszystkie uwagi i na swoich komisjach będzie się starał je wprowadzać 
do planu, 
-Pan T.Margula —na następną sesję przygotuje planowane inwestycje przez powiat w Gminie Brody 
—Pan ST.Wrona —prosi przewodniczących stałych komisji o wyjazdy w teren w celu 
sprawdzania i ustalania priorytetów inwestycyjnych. 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad. 6 
Pani M.Bernat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami: 

09.01.2015r —udział w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach 
Panem L.Smigasem w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Brody m.innymi: 



-przebudowa drogi powiatowej Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie, Działki-Młynek-Budy 
Brodzkie II etap tzw.schetynówka, 
-rozbudowa drogi powiatowej Krynki —Brody ul.Starachowicka, będą opracowane drobne zmiany, a 
przypuszczalny czas realizacji 2016 rok, 
-przebudowa drogi Starachowice-Adamów —Styków, 
12.01.2015r —udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Starachowicach w sprawie 
omówienia zasad współpracy, 
13.01.2015r —spotkanie z Burmistrzem Kunowa w sprawie współpracy między gminami, 
14.01.2015r —udział w spotkaniu z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski: sprawa m.in. na temat 
dzikich wysypisk na terenie Gminy w okolicy lasów i utrzymanie czystości i porządku na terenie 
lasów w gminie, 
15.01.2015r — spotkanie z Prezesem Rozwoju Regionalnego z Kielc w sprawie rozwoju naszej 
Gminy, naszych przedsiębiorców i pozyskiwania środków unijnych, 
16.01.2015r —szkolenie obronne w Kielcach, 
19.01.2015r —spotkanie z Prezesem Ludowego Klubu Biegacza „Rudnik", 
20.01.2015r —spotkanie z Wójtem Pawłowa w sprawie zawarcia porozumienia remontowania drogi 
do Gębie, 
21.01.2015r —udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w sprawie ulepszenia 
komunikacji publicznej na terenie Gminy Brody. Tematem rozmów było zawarcie porozumienia 
międzygminnego w sprawie realizacji wspólnej polityki transportowej. Spotkanie odbyło się z 
udziałem wszystkich włodarzy Powiatu Starachowickiego oraz przedstawicieli MZK i spółki PKS. 
W ciągu najbliższego roku Gminy musza podjąć decyzję dotyczącą zasad organizacji transportu 
publicznego, a z początkiem 2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa o transporcie zbiorowym, 
która wymusza podjęcie decyzji już na obecnym etapie, 
22.01.2015r —wyjazd do Kielc i spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Panem K. Strzelczykiem na temat wydania zezwolenia na lokalizację tymczasowego 
skrzyżowania przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Krynki. Takie rozwiązanie pozwoli na 
uzyskanie dojazdu do działek inwestycyjnych, na które jest duże zainteresowanie inwestorów. 

Oraz przyjmowanie interesantów i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższą uchwałę zgłoszoną przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrII/4/15 w sprawie ustalenia zasad wypłaty miesięcznych zryczałtowanych diet dla 
Sołtysów Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Ad.8 

Informację Wójta Gminy nit zamierzeń co do dalszego funkcjonowania systemu oświaty w 
Gminie Brody w roku szkolnym 2015/16 omówiła Pani M.Sadowska —kierownik Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno-Administracyjnego szkół. 
Sieć szkół w roku szkolnym 2014/15 nie zmieniła się i na rok 2015/16 w dalszym ciągu będzie 
funkcjonować: 
-6 szkół podstawowych 
-2 gimnazja 
-1 przedszkole 
prowadzone przez Gminę oraz: 
-4 szkoły podstawowe 
-2 przedszkola 
prowadzone przez inne podmioty. 

Z danych demograficznych wynika, że liczebność dzieci malej, ale od 1 września 2015 roku należy 
zapewnić każdemu dziecku czteroletniemu miejsca w przedszkolu, a od 2017 roku również dziecku 
trzyletniemu. 
Z dniem 1 września 2016 roku z mocy prawa zostaną przekształcone oddziały przedszkole w 
przedszkola, które wraz ze szkołą podstawową będą tworzyć Zespół. 
Obecnie w szkołach prowadzonych przez Gminę zatrudnionych jest 107 nauczycieli. Poziom 
zatrudnienia wynika z liczby oddziałów i godzin zajęć. Kwota przeznaczona z budżetu Gminy na 
funkcjonowanie oświaty z roku na rok wzrasta, a w roku 2015 przewiduje się, że będzie to kwota 
3.762.983z1. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa na swoim posiedzeniu szczegółowo 
dyskutowała na temat dalszego funkcjonowania oświaty i stwierdziła, że nie przewiduje się zmian 
strukturalnych jedynie należy się przygotować do zmian wynikających z nowych przepisów. 
Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi przepis, który mówi, ze obecne „Zerówki" z mocy prawa 
zostaną przekształcone w przedszkola, które wraz ze szkołą podstawową będą tworzyć Zespół. 
Dyrektorzy określą potrzeby finansowe i warunki jakie powinny spełniać te placówki i ile to będzie 
kosztować gminę 
Komisja wnioskuje, aby wydłużyć czas pracy świetlic w szkołach i dostosować do potrzeb dzieci i 
rodziców, oraz przedstawiła propozycje wiat przystankowych tam, gdzie dzieci czekają na autobus 
to jest: Budy Brodzkie, Brody krajówka Nr 9 na górce i ul.Piaskowa. 
Dyskusja: 
- Pan J.Adamus —prosi o przygotowanie na najbliższą Komisję w m-cu luty informacji n/t 
działalności kuchni w szkołach: Ruda, Styków i Dziurów. Informacja powinna zawierać: ilość 
zatrudnionych osób, ilość dzieci korzystających z posiłków oraz koszty z 5-ciu ostatnich lat, w celu 
pokazania kierunku oszczędności w tym sektorze, 
-Pan W.Janiec —pracownicy nabyli uprawnienia emerytalne — czy przejdą na emeryturę? —odp. 
Pracownicy obsługi tak, natomiast nauczyciele nie złożyli takiej deklaracji. Radni otrzymali 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brody za 2014 rok. 



Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad.9 
Informację CKiAL nit realizacji zadań w 2014 roku oraz zamierzeń na 2015 roku omówił 

Pan T.Margula —dyrektor CKiAL w Brodach. 
CKiAL działa jako samorządowa instytucja kultury na podstawie planu finansowego i planu pracy 
przyjętego przez Radę Gminy. Budżet 2014 roku to: 
-dotacja podmiotowa -420.000z1 
-dotacja celowa 	-110.000zł na prowadzenie świetlic 
-dotacja celowa 	- 58.000z1 na realizacje projektu „Bliskie spotkania z kulturą". 
Działalność jest prowadzona w oparciu o świetlice w: Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynkach 
oraz z wykorzystaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brodach. Stan zatrudnienia wynosi 8 
i 3/4  etatu. Główna działalność CKiAL to organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. 
Plan na 2015 rok: 
-działalność świetlic środowiskowych, 
-funkcjonowanie zespołów artystycznych, 
-imprezy o charakterze kulturalnym, 
-działalność sportowa i rekreacyjna, 
-wspieranie innych podmiotów prowadzących działalność sportową, 
-wykorzystanie boiska wielofunkcyjnego, 
Problemy: 
-starzejący się sprzęt komputerowy, 
-brak plenerowej siłowni, 
-jedną sale świetlicy w Krynkach wyposażyć w lustra, 
-brak środków na festyn letni 15 sierpnia „lato nad Kamienną", 
-brak instruktora tańca, 
-zawieszenie działalności Gminnej Orkiestry Dętej, która istnieje już 5 lat, a obecnie oczekuje na 
finansowania kosztów dojazdu, na próby 
-pilny remont trybun stadionu, 
-dokończyć ogrodzenie i jego pomalowanie, 
-wykonanie chodnika. 
Pan Dyrektor zaprosił na wieczór kolęd do kościoła w Krynkach w dniu 1.02.br godz.16,00 oraz 
poprosił o przygotowanie się do robienia palm wielkanocnych. 

Komisja Oświaty, kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa długo dyskutowała i omawiała przedstawione 
sprawozdanie, wysoko oceniając działalność CKiAL w Brodach, które ma szeroką ofertę od małych 
dzieci po sportowców do seniorów. Niedosyt jest wszędzie, ale są zachowane ramy i jeśli w 
niektórych dziedzinach jest większe zainteresowane to trzeba je wspierać. Gminna orkiestra 
rozsławia nas w powiecie i powinna być utrzymana. Prosi o dotarcie z informacją o 
organizowanych imprezach do wszystkich miejscowości w gminie. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów —proponuje zakupić kosiarkę rotacyjną, gdyż 
dużo jest boisk do koszenia również te w sołectwach, natomiast orkiestrę może zrobić 
międzygminną. Komisja przyjęła informacje oceniając pozytywnie. 



Dyskusja: 
-Pan A.Jagieła spytał ile jest osób w orkiestrze i uzyskał odpowiedz, że 25 osób, a roczny koszt 
utrzymania to około 30tys.zł,. 
-Pan P.Kosmala —zapytał o plan koncertów ile było w roku 2013 i w 2014- odpowiedz: w ciągu 
roku orkiestra występowała około 8 razy, a w ciągu 5 lat dała 60 koncertów. 

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie CKiAL w Brodach za 2014 rok i zamierzenia na 2015 rok. 

Ad.10 
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody według stanu na 

dzień 31.12.2014 rok omówił Pan E.Kumek insp. ds. ochrony środowiska w UG Brody. Według 
stanu na 31.12.2014r. złożonych zostało 2622 deklaracji, jednakże biorąc pod uwagę utrzymujący 
się od kilku lat spadek liczby mieszkańców naszej Gminy, należy się spodziewać zmniejszenia 
wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Przeprowadzona analiza 
wykazała, że wysokość ustalonej opłaty jest wystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania 
systemu, ponadto wykazała, ze w 2015 roku potrzebna jest rozbudowa selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz wielogabarytowych. W związku z potrzebami mieszkańców Gminy 
Brody został rozbudowany i uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na Bazie w Krynkach co wiąże się z zakupem 4 pojemników do gromadzenia tych odpadów typu 
KP-7 o pojemności 7m3  w cenie 14tys.zł. W dniu 18 grudnia 2014r rozstrzygnięto przetarg na 
odbiór odpadów od 01.01.2015 r do 31.12.2016r i została podpisana umowa z firmą ATK 
Recykling. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w poprzedniej kadencji 
uczestniczyła w tworzeniu systemu zbiórki odpadów i to co wspólnie wypracowano świadczy 
dobrze o systemie, gdyż się samofinansuje. Powstają też na naszej gminie dzikie wysypiska, które 
musimy z tych środków sprzątać, choć nie robią.  je nasi mieszkańcy bo im się nie opłaca, gdyż w 
jednej ocenie mogą oddać wszystkie śmieci. Komisja w pełni akceptuje zakup pojemników KP-7 
i wysoko ocenia służby zajmujące się zbiórka odpadów i przygotowany materiał do dyskusji. 

Ne posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przez Pana Inspektora nie był 
omawiany temat jednakże komisja dyskutowała odnośnie ustalonych stawek opłat prosząc o analizę 
w przeliczeniu na gospodarstwa 1, 2,3,4 i więcej osób. Są domy wielorodzinne i płacą tyle samo co 
2 osoby. W ościennych gminach stawki są zróżnicowane: w Starachowicach płacą po 8z1 od osoby, 
a w Gminie Pawłów od 1 osoby 6z1, od dwóch 9,80, 3i4-16z1, a 5 i więcej 22z1. Nie było dialogu z 
Sołtysami, którzy wiedzą jak to jest w terenie oraz ze społeczeństwem i należy to zrobić podczas 
zebrań ogólnowiejskich. 
Dyskusja: 
-Pan J.Adamus — pracownik jest ekspertem w tym temacie i powinien przedstawić radnym 
wszystkie możliwości i czy u nas tak nie można jak w innych gminach? 
-Pan W.Janiec —teraz wiemy ile jest ludzi i wystarczy rozdać aneksy, 
-Pan T.Bemaciak — firma jest już sprawdzona, a chodzi o to, żeby mniej płaciły gospodarstwa 
dwuosobowe, 



-Pan R.Dróżdz —czy popełniliśmy błąd? Zrobić analizę do porównania choć uważa, że zbiórka 
śmieci dobrze funkcjonuje, 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację i zobowiązuje Pana Inspektora do zrobienia kalkulacji 
kosztów w rozbiciu na 1,2,3,4 i więcej osób w gospodarstwie domowym do dyskusji na komisjach 
w m-cu kwietniu. 

Ad.11 
Pan L.Sarna —Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy zaproponowany 

przez jego Komisję na I półrocze 2015 roku, który Radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.12 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan T.Bernaciak —proszę o komisję w terenie na ul.Nad Zalewem i Małej w Rudzie celem 
rozwiązania problemu odwodnienia zalewanych tam posesji i odprowadzenia wód opadowych nie 
kolidujących z dalszymi podtopieniami oraz proszę o wyczyszczenie przepustu na ul.Południowej w 
Rudzie, 
-proszę o przegląd chodnika na ul.Dużej w Rudzie i wyremontowanie zapadających się kostek 
chodnikowych, 
-proszę o wykonanie i zainstalowanie tablicy ogłoszeń na ul.Wspólnej w Rudzie w rejonie posesji 
Pana Nosowicza na prośbę mieszkańców, 

-Pan L.Sarna — proszę o odłowienie 2-ch bezpańskich psów. Jeden czarny w okolicach kościoła, 
drugi rudy w okolicach szkoty, 
-proszę o informację na temat terminu realizacji drogi powiatowej ul.Sw.Jana, 
-proszę o odwodnienie części drogi powiatowej ul.Słoneczna obok posesji państwa Rożek i Turek. 
Woda spływająca z jezdni zalewa posesje, 
-proszę o remont mostu, 

-Pani A.Kutera —proszę o ustawienie znaku przy drodze krajowej nr 9 (obok ośrodka zdrowia w 
Lubieni) informującego o położeniu ul.Leśnej w Lubieni i w Młynku również ul.Leśnej oraz o 
ustawienie drugiego znaku (przy restauracji Szary Wilk) informującego o położeniu w Młynku 
ul.Łąkowej i Przymiarki, 

-Pan M.Jedliński —zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej utworzenia 
drogi na ul.Ogrodowej w m.Jabłonna. Jakie kroki zostały w tym kierunku podjęte. Jak wygląda 
sytuacja z projektem, przejęciem terenów i wytyczeniem tej drogi, 

-Pan J.Adamus —proszę o uzupełnienie oznakowania poziomego drogi powiatowej w miejscowości 
Krynki na ul.Kościelnej, 

-Pani J.Bonia —proszę o ustawienie tablicy informacyjnej na początku ulicy Ostrowieckiej nr 1, 



Ad.13 
Wolne wnioski: 

Pan M.Budziński —insp w UG Brody przedstawił pismo mieszkańców Dziurowa ul.Spadowej o 
odwodnienie 200m tej ulicy. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul.Słonecznej, którzy zostali 
podtopieni w 2013 roku wodami opadowymi płynącymi z ul.Spadowej. Wcześniej nie było zgody 
mieszkańców ul.Spadowej na jej przedłużenie ani odwodnienie. Obecnie mieszkańcy wyrazili taką 
zgodę, a koszt umocnienia rowu w betonie wynosi ok.38tys.zł 
Dyskusja: 
-Pan ST.Wrona — sugeruje, aby odwodnienie zrobić ze wzmocnieniami z obliczeniem 
przepustowości, aby służył mieszkańcom wiele lat, 
-Pan P.Kosmala —inwestycja na ul.Spadowej została wykonana za kwotę 180tys.zł i do niej trzeba 
dołożyć. Zniszczona została droga w Lipiu przy oczyszczaniu rowu za 7 tys.zł. wiata przystankowa 
w Lipiu dla wysiadających, którą trzeba przenieść. Czy to były nie trafione inwestycje, nie 
odpowiednia i nie dokładna wycenia. Trzeba powiedzieć co zostało żle zrobione. 
-Pan J.Adamus —był sprzeciw Pana D.Krzewskiego co do przedłużenia ulicy bo to przysporzy 
problemów, czy budowa ślepej drogi była potrzeba? Jeśli wcześniej zalewało to dlaczego nie wzięto 
tego pod uwagę. Kto z urzędu bierze odpowiedzialnośc za takie złe posunięcia. Wnioskuje o wyjazd 
na wizję lokalna przed komisjami w lutym, 
-Pan M.Bidziński —droga w Lipiu musi się uleżeć i próg zwalniający zostanie przesunięty w miejsce 
poprowadzonego odwodnienia. Wiaty przystankowe mogą być tańsze, ale to zależy od jej wyglądu i 
wielkości. Kosztorys musi się odnosić do umów z przetargów i nie da się zrobić innego. 
Przesunięcie progu w Lipiu nie będzie kosztowało Gminę. ZGK zaczął już odwodnienie w 
Dziurowie i było kilka wariantów, aby droga nie była ślepa, ale brak było zgody mieszkańców. 
Dopiero po ulewnych deszczach wyrazili zgodę i byli też na sesji Rady Gminy. 
-Pan Sołtys M.Bębas —cieki wodne były zgłaszane do regulacji tam gdzie ludzi zatapia, prosi o 
zrobienie chociaż przy 1 cieku. 
-Pan L.Sarna —zrobiona droga jest jak najbardziej potrzebna jako dojazd do kilku posesji, ciek też 
tam był i rowy, trzeba je tylko umocnić i przebudować, aby już ludzi nie zalewało. 

Pan W.Stepień - insp. w ref.Geodezji UG Brody omówił działalnośc Spółki Wodnej na terenie 
Gminy, która działa jako Stowarzyszenie od 1967r. Członkami Spółki Wodnej są osoby, których 
grunty przylegają do cieków wodnych i rowów odwadniających. Przy zakładaniu Spółki ludzie 
przystępowali bo osuszane były ich łąki, a teraz nikt łąk nie kosi i ludzie nie płacą składek co 
powoduje, że Spółka nie może wykonywać swoich zadań statutowych. W roku 2013 Spółka 
otrzymała dotację z UG i Województwa za które wykonała część prac. Na początku 2014 roku 
Spółka zawiesiła działalność, a Pan ST.Wrona zrezygnował z funkcji prezesa.. Nadzór nad 
Spółkami prowadzi Starostwo Powiatowe i sami mieszkańcy mogą założyć Spółkę i występować o 
dotację. 

Dyskusja: 
-Pani Sołtys Lipia —zbierała składki na Spółkę i co zostało zrobione za te pieniądze, 
-Pan T.Bernaciak -2 nowe rowy problemowe są w miejscowości Ruda, 



-Pani E.Fogiel —w związku z prośbą mieszkańców ul.Akacj owej w Brodach proszę o wycięcie 
pochylonych starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszańców oraz użytkownikom tej 
drogi, 

-Pan W.Janiec —proszę o wyprostowanie znaku drogowego na uliodłowej w Młynku k/Pana Dudy. 
Znak ten został skrzywiony przez przewożników drewna z lasów państwowych. 
-proszę o lepsze umocowanie znaków oznajmiających nazwę ul.Granicznej Brody, ul.Granicznej 
Młynek oraz ul.Sosnowej w Młynku. Znaki powyższe kołyszą się od wiatru i ustawiają pod różnymi 
kątami zależnie od wiatru, 

-Pan T.Budzyń —mieszkańcy ul.Nad Zalewem w Krynkach proszą o wybudowanie placu 
manewrowego na końcu w/w ulicy. Inwestycja ta poprawiłaby mobilność i bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów, 
-proszę o naprawę studzienki kanalizacyjnej na ul.Skalnej 5 w Krynkach, 
-w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynkach proszę o 
wybudowanie progu zwalniającego na ul.Szkolnej na wysokości wjazdu na teren szkoły. 

-Pan P.Kosmala i Sołtys Pani D.Głowacka —prośba o włączenie lampy przy przystanku przy szkole 
(pilne), 
-na wniosek mieszkańców końca ul.Podłaziska wysypanie lub utwardzenie (nawrotki) brak jest 
możliwości nawracania śmieciarki i samochodów pow.3,5 tony, 
-na wniosek mieszkańców rów odwadniający ul.Komorniki powoduje dewastacje drogi —przed 
progiem zwalniającym „pilny remont"- powoduje zagrożenie w ruchu samochodowym i pieszym, 
-ponowne ustawienie znaku drogowego przy drodze powiatowej „Starachowickiej" Lipie 3 km, 
-budowa chodnika przy ul.Starachowickiej do szkoły, 

-Pan ST.Wrona Pani B.Moczydłowska, Pan M.Jedliński i Pani J.Bonia —zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o zamontowanie świateł pulsacyjnych przy przejściu dla pieszych w okolicy szkoły w 
Stykowie na drodze krajowej nr 42. Nadmieniamy, że jest to bardzo niebezpieczne przejście, oraz 
że było tam już kilka wypadków i kolizji drogowych. Mieszkańcy miejscowości Styków, Kuczów, 
Jabłonna, Adamów i Dziurów zwracają się z prośbą o umożliwienie przyjęć lekarza pierwszego 
kontaktu w godzinach popołudniowych (przynajmniej raz w tygodniu). 

- Pan R.Dróżdz —ponownie prosi o ustawienie zegara oświetleniowego w Lubieni, gdyż są duże 
różnice pomiędzy ulicami: Iłżecka, Wschodnia, Zachodnia i Starachowicka w godzinach rannych, 
co jest przyczyną? oraz wymienić przepaloną żarówkę w okolicy przystanku autobusowego i 
przejścia dla pieszych — odp. Pana D.Swirty kierownika ZGK w Brodach: wymienione zostały w tej 
miejscowości 4 zegary astronomiczne ustawione według stref. Wszystkie zostały sprawdzone po 
otrzymaniu zgłoszenia i działały dobrze, ale jeśli nadal są rozbieżności zostaną ponownie 
sprawdzone, a przyczyna usunięta, 

-Pan ST.Wrona prosi o dyskusję w komisjach na temat oświetlenia ulicznego i ewentualnego 
przywrócenia wcześniej ustalonego czasu świecenia. 



-Pan ST.Wrona — w Lipiu zebrano kwotę 38z1, a ZGK w Brodach wyczyścił rów z wniosku Pani 
E.Sałek za kwotę 2.200z1. Jak nie będzie Spółki obowiązki przejdą na właścicieli działek. 

Pani B.Zięba zam.Brody ul.Sosnowa w 2000 roku nabyła działkę rekreacyjną z zasobów gminnych 
nad zalewem w Brodach po stronie Krynek. W 2014 roku znalazła nabywcę na tą działkę za kwotę 
około 44 tys.zł i przy sporządzaniu aktu notarialnego okazało się, że w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody działka ta przeznaczona jest pod parking. Pani 
Zięba zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w planie, aby mogę sprzedać działkę na 
taki cel na jaki nabyła. 
Dyskusja: 
-Pani Wójt poprosiła Radnych o pomoc, gdyż wpłynęły już 73 wnioski o zmianę w planie, a w 
budżecie Gminy zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 30tys.zł. jest 5 sołectw do 
zmian, a wystarczy środków tylko na jedno. Rzeczoznawca majątkowy Pani E.Skiba wyceniła 
obecną działkę Pani Zięby na kwotę od 10 do 25 tys.zł. 
-Pani H.Ladyca —kier. Ref. Planowania —Od 2004 roku do 2009 roku był robiony obecny plan 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brody. Zbierano i konsultowano wnioski z 
mieszkańcami, a w naradach uczestniczyli radni, sołtysi, rady sołeckie i wszystkie służby gminne 
odpowiedzialne za plan. Każdy mógł się z nim zapoznać, gdyż czterokrotnie był wykładany w 
Urzędzie Gminy, a ponadto była informacja na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu. 
Zmiany w planie można wprowadzać, ale trwa to do roku czasu, gdyż wnioski wymagają analizy 
zasadności, uzgodnień urbanistycznych i zgodności ze Studium Uwarunkowań. Możemy teraz 
zapłacić Pani Ziębie i przy zmianach wprowadzić tą działkę jako letniskową normalną procedurą, 
-Pan R.Drozdz —ktoś zawinił należy wyciągnąć konsekwencje. Pani Zięba prosiła o pomoc i trzeba 
jak najszybciej wyjść z tej sytuacji, 
-Pan P.Kosmala — dyskutować można długo, lecz potrzeba jest rozmowa i zgoda Pani Zięby bo 
trzeba postępować zgodnie z prawem. 
-Pan ST.Wrona —uczestniczy już od 8 lat w dyskusjach o zmianach w planie i wszystkie wnioski, 
które nie zostały pozytywnie zaopiniowane to teraz przy zmianie władzy ludzie ponownie próbują 
je zgłaszać, proponuje normalnym trybem wprowadzać zmiany w planie, 
-Pani E.Fogiel —wszyscy chcemy pomóc, ale jest to poważna sprawa i wymaga dyskusji oraz 
przeanalizowania pod względem urbanistycznym na Komisjach, a Pani kierownik przygotuje 4 
miejscowości do analizy. 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.15,00 zakończył obrad sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy 
ustalono na dzień 27 lutego 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 23.02.15r godz.16,00 
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 20.02.15r godz.16,00 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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