
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrI11/2015 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 02 marca 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 o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia —zamierzenia na rok 2015 
9.Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej o działalności w roku 2014 oraz zamierzeniach 
na 2015 
10.Sprawozdanie z -realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
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 2 osoby nieobecne. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bernat -Wójt Gminy Brody, 
-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 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 

. Ad.2 
Do zaproponowanego porządku obrad zgłoszono następujące tematy: 
-wręczenie podziękowań dla sołtysów kadencji 2010-2014, 



-sprawozdanie z prac Rady Powiatu Starachowickiego. 

Porządek obrad z dodatkowymi tematami został przyjęty jednogłośnie. 
Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowania sołtysom kadencji 2010-2014 
wręczając pamiątkowe tabliczki z grawertonem. 

Ad.3 
Odczytany protokół z sesji z dnia 30.01.2015r został przyjęty jednogłośnie z poprawkami 

zapisu dotyczącymi: 
-kosztów funkcjonowania orkiestry, które teraz wynoszą 10tys. zł, a w przypadku spełnienia 
oczekiwań jej członków 30tys.zł. 
-kosztów funkcjonowania oświaty, która w budżecie Gminy stanowi około 42%. 

Ad.4 
Realizacje uchwał podjętych na poprzedniej sesji omówił Pan mgr Jan Kosiela- Sekretarz 

Gminy informując, że: 

-Uchwała NrII/4/2015 w sprawie ustalenia zasad wypłaty miesięcznych zryczałtowanych diet dla 
Sołtysów Gminy Brody. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęła informację z realizacji uchwał. 

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

Gminy omówił Pan mgr Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

-w okolicach szkoły w Dziurowie w dniu 06.02.br został odłowiony 1 bezpański pies 
-remont mostu będzie przeprowadzony w roku bieżącym ze środków zabezpieczonych w budżecie 
na utrzymanie dróg gminnych. Przed wykonaniem remontu zostanie zlecony przegląd techniczny, 
który został nakazany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
-interpelacje dotyczące terminu realizacji drogi powiatowej ul.Sw. Jana oraz odwodnienia części 
drogi powiatowej ul.Słoneczna obok posesji pana Rożka i Turka w Dziurowie zostały przesłane 
dnia 16.02.br do ZDP w Starachowicach -odp. na  wnioski Pana L.Sarny, 

-wyprostowanie znaku drogowego na ul.Jodłowej w Młynku koło Pana Dudy wykona ZGK 
w Brodach- odp. na  wniosek Pana W.Janiec, 

-naprawę studzienki kanalizacyjnej na ul. Skalnej 5 w Krynkach przekazano ZGK w Brodach, 
-wybudowanie placu manewrowego na końcu ulicy Nad Zalewem w Krynkach zlecono ZGK 
w Brodach, 
-zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydz. Komunikacji i Dróg o opinie 



w sprawie wybudowania progu zwalniającego na ul.Szkolnej w Krynkach na wysokości wjazdu na 
teren szkoły- odp. na  wnioski Pana T.Budzynia, 

-interpelację dotyczącą uzupełnienia oznakowania poziomego drogi powiatowej w miejscowości 
Krynki ul.Kościelna w dniu 16.02.br przekazano do ZDP w Starachowicach —odp. dla Pana 
J.Adamus, 

-przejęcie terenów, wytyczenie drogi i jej utwardzenie na ul.Ogrodowej w Jabłonnie —podjęto 
decyzje o zleceniu opracowania dokumentacji w pełnym zakresie jednemu wykonawcy. Wykonanie 
projektu technicznego oraz projektu podziału działek celem ich przejęcia na rzecz Gminy Brody. 
W chwili obecnej trwa rozeznanie cenowe dotyczące realizacji powyższego. Zadanie zostanie 
zlecone do 31.03.br z terminem zakończenia trzech m-cy od uprawomocnienia się decyzji 
podziałowych- odp. na  interpelacje Pana M.Jedlińskiego, 

-na ul.Na Zalewem i Małej w Rudzie Komisja przeprowadzi wizję w terenie w miesiącu marcu 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych celem rozwiązania problemu odwodnienia 
zalewanych tam posesji i odprowadzenia wód opadowych nie kolidujących z dalszymi 
podtopieniami, 
-oczyszczenie przepustu na ul.Południowej zostało zlecone ZGK w Brodach, 
-przegląd chodnika na ul.Dużej w Rudzie i wyremontowanie zapadających się kostek 
chodnikowych zostanie przeprowadzone w okresie wiosennym 
-sprawa ewentualnych tablic informacyjnych w Rudzie na ul.Wspólnej i w rejonie posesji Pana 
Nosowicza zostanie poddana dyskusji po analizie potrzeb i przeglądzie tablic na terenie gminy — 
odp. na  interpelacje Pana T.Bernaciaka, 

-interpelację dotyczącą usunięcia pochylonych starych drzew na ul.Akacjowej w Brodach, które 
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz użytkowników tej drogi przekazano w dniu 16 lutego 
br do właściciela gruntów tj. Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski — odp na interpelację Pani 
E.Fogiel, 

-wysypanie lub utwardzenie „nawrtoki" na końcu ulicy Podłaziska- interpelacje przekazano w dniu 
16 lutego br do Nadleśnictwa Starachowice jako właściciela gruntów na wykonanie powyższego, 
-ubytek w drodze powstały po wybudowaniu przepustu został uzupełniony tłuczniem. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia ubytku masą bitumiczną, co zostanie wykonane w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, 
-znak przy drodze powiatowej „starachowickiej" Lipie 3 km został uzupełniony, 
-budowa chodnika przy ul.Starachowickiej do szkoły — interpelacje przekazano w dniu 16 lutego br 
do ZDP w ST-cach 
-lampa oświetlenia ulicznego zawieszona na słupie energetycznym nr 1 przy ul.Starachowickiej 
została włączona niezwłocznie po uzyskaniu zgody z UG Brody —odp. na  interpelacje Pana Piotra 
Kosmali, 



-interpelację dotyczącą zamontowania świateł pulsacyjnych przy przejściu dla pieszych w okolicy 
szkoły w Stykowie na drodze krajowej nr 42 przekazano w dniu 16 lutego br do GDDKiA oddział 
Kielce z prośbą o zajęcie stanowiska —odpowiedz na interpelację Pana ST.Wrony, 

-interpelację dotycząca ustawienia tablicy informacyjnej na początku u1.0strowieckiej nr 1 
w Kuczowie zostanie poddana dyskusji po analizie potrzeb i przeglądzie tablic na terenie Gminy-

odp na interpelacje Pani J.Bonia, 

-o naprawę zniszczonego asfaltu przy remoncie wałów zwrócono się do Inwestora przebudowy 
wałów przeciwpowodziowych tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Inspektorat w Ostrowcu Sw. 
-montaż ewentualnych przystanków autobusowych (wiat), na których dzieci czekają na autobus 
zostaną poddane dyskusji po analizie zgłoszonych potrzeb oraz przeglądzie przystanków na terenie 
całej Gminy 
-odnowienie mogiły powstańca styczniowego na cmentarzu w Krynkach oraz włączenie się 
obchody rocznicowe powstania styczniowego zlecono CKiAL w Brodach— odpowiedzi na wnioski 
zgłoszone na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —odpowiedz ZDP w Starachowicach odnośnie ul.Kościelnej w Krynkach jest 
ogólnikowa, 
-Pan P.Kosmala- potwierdził, iż ZDP na jego interpelacje również odpowiedział ogólnikowo, 
-Pan J.Stachuczy —radny powiatowy stwierdził, że umówi się na spotkanie z-dyrektorem ZDP 
w Starachowicach, powiadomi także radnych i wspólnie objadą całą gminę w celu ustalenia 

priorytetów zadań inwestycyjnych na drogach. 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

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

04.02.2015r —Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Janem 
Maćkowiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim, 
Damianem Urbanowskim —Dyrektorem Swiętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
celem omówienia głównych zamierzeń inwestycyjnych na drogach wojewódzkich zlokalizowanych 
w powiecie starachowickim (budowa północno-zachodniej obwodnicy Starachowic, która poprawi 
komunikację i rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Starachowice i połączy 
drogę krajową Nr 42 z drogą wojewódzką_ Nr 744), 

05.02.2015r —spotkanie z Prezesem Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Panem 
Tadeuszem Pęczkiem w związku z pozyskiwaniem środków unijnych, rozwojem naszej Gminy. 
Wstępna opinia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 
oraz wstępna opinia do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 (taka opinię zgodnie z art.32 



opinię zgodnie z art.32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy wykonać co 
najmniej raz w czasie kadencji rady), 

06.02.2015r —spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego na rzecz przebudowy drogi krajowej 
nr 9 między Radomiem, a Opatowem. W spotkaniu brali udział prawie wszyscy starostowie, 
włodarze gmin na linii od Radomia do Opatowa wraz z Prezydentem Miasta Starachowice. 
Ustalono, że kolejnym działaniem będzie spotkanie z przedstawicielami instytucji państwowych, 
ministerstw oraz parlamentarzystów. 

11.02.2015r —udział w szkoleniu organizowanym przez Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa —temat spotkania: możliwości skorzystania z dotacji 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

13.02.2015r — spotkanie Wójtów Gmin należących do obszaru działania LGD Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej poświęcone dyskusji na temat: perspektyw i możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014-2020 za pośrednictwem i przy współudziale LGD 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. • 
- oraz narada w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach, 

17.02.2015r —zostało zorganizowane spotkanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy, 
na które został zaproszony Pan Sebastian Gralec Prezes Stowarzyszenia „Integracja i Rozwój" 
z Kielc. Mówił o pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz projekcie konsolidacji stowarzyszeń. 
Na spotkaniu obecnych było 30 osób 
- oraz udział w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

- przyjmowanie interesantów w liczbie 111 osób i bieżąca praca urzędu. 
-Od 09.02.do 01.03.br. Pani Wójt brała udział w zebraniach ogólnowiejskich, których głównym 
celem był wy bór Sołtysów i Rady Sołeckich. Największy procentowy udział mieszkańców 
odnotowano w miejscowości Przymiarki 41%, ale najwięcej liczbowo mieszkańców uczestniczyło 
w zebraniu w miejscowościach: Adamów i Lubienia. Łącznie w zebraniach ogólnowiejskich 
uczestniczyło 1329 mieszkańców. 
Wybrano 5-ciu nowych sołtysów, a w 11 sołectwach pozostawiono tych samych. Większość 
stanowią Panie, które na 16 sołectw sołtysują w 12 miejscowościach. 

Pani Wójt złożyła gratulacje wszystkim sołtysom, a szczególnie wybranym na nową kadencję. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrIII/5/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrITT/14/2014 Rady Gminy 



w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/6/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/7/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale MM/20/2007 Rady Gminy 
w Brodach z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego 
zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrI11/8/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
-Uchwała NrIII/9/15 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Brodach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/10/15 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/11/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Starachowickim do 
realizacji zadań publicznych w zakresie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy 
Brody w latach 2015-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/12/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody 
oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/13/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/14/15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrIII/15/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIII/16/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia 
Krynki dla mieszkańców Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację o działalności NZOZ „PANAEUM" w roku 2014/2015 złożył Pan Andrzej 

Pawłowski dyrektor zakładu. Niepubliczny zakład funkcjonuje od 2007 roku i jako użytkownik 
obiektów gminnych zapewnia świadczenia medyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
mieszkańcom Gminy Brody. Poza opieka podstawową zakład udziela świadczeń: 
-fizjoterapii ambulatoryjnej, 
-poradni ginekologicznej, 
-poradni okulistycznej, 
-poradni logopedycznej, 
-diagnostyki laboratoryjnej. 
Działalność jest prowadzona w 3-ch ośrodkach: Brody, Styków i Lubienia. 
W 2014 roku lekarz POZ udzielił około 210 porad dziennie , a pielęgniarki ponad 5 tys. świadczeń 
pielęgniarskich. Laboratorium wykonało ponad 10 tys. badań podstawowych i około 19 tys. badań 
chemicznych. 
Jako użytkownicy obiektów dbają o ich stan techniczny, modernizując i dostosowując do wymagań 
NFZ oraz sanitarnych. 
Borykają się też z trudnościami wynikającymi z obowiązującego systemu ochrony zdrowia tj: 
-dużej liczby pacjentów przypadających na jednego lekarza, 
-niedostatecznego poziomu finansowania świadczeń, 
-niedoboru lekarzy na rynku pracy, 
-przerzucanie kosztów diagnostyki przez szpitale i poradnie specjalistyczne. 

Pan doktor odpowiedział na wniosek radnych dotyczący wydłużenia czasu pracy w 
Ośrodkach Zdrowia w Stykowie i Lubieni informując, że jeśli znajdzie dodatkowego lekarza to tak. 
Obecnie do 18 —tej jest czynny tylko Ośrodek Zdrowia w Brodach, który przyjmuje pacjentów z 
całej Gminy, natomiast od godz.18,00 do godz.8,00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od 
pracy opiekę nad pacjentami przejmuje Nocna i Swiąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska, która 
jest oddzielnie kontraktowana przez NFZ. 
Ponieważ odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pan W.Janiec w imieniu obu komisji 
stwierdził, że nie ma uwag do działalności „PANACEUM" i podziękował za dobrą współpracę. 
Dyskusja: 
-Pan ST.Wrona uściślił wniosek, w którym chodzi tylko o przesunięcie godzin pracy lekarza, 
-Pani A.Kutera —prosi, aby w Ośrodku Zdrowia w Lubieni, lekarz przyjmował pacjentów w każdy 
dzień —odp tylko w środku jest robione USG, a pacjenci przyjmowani w każdy dzień roboczy, 



-Pan T.Bernaciak —podziękował za rehabilitację, która jest bardzo potrzeba i działa bardzo 
sprawnie, 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad.9 

Informację Zakładu Gospodarki Komunalnej o działalności w 2014 roku oraz zamierzeniach 
na 2015 rok omówił Pan D.Swirta kierownik Zakładu. ZGK w Brodach powstał 1 września 2004 
roku i jest jednostką organizacyjną Gminy. Prowadzi własną rachunkowość i sporządza bilans 
w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy. Zakład eksploatuje 2 

oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne w Stykowie i Krynkach oraz od lutego 2008 roku 
ujęcie wody wraz z siecią wodociągową w Krynkach. Zakład zatrudnia 18 osób z terenu Gminy 
Brody i posiada brygadę remontowo-budowlaną prowadzącą: 
-konserwację oświetlenia ulicznego, 
-utrzymanie terenów zieleni, 
-roboty budowlane i remontowe, 

W zamierzeniach na 2015 rok Zakład planuje: 
- dalszą modernizację przepompowni ścieków poprzez zakup nowych pomp zatapialnych, 
-prowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych, 
-systemem gospodarczym poprawa estetyki istniejących oczyszczalni i przepompowni, 
-wykonywanie przyłączy wod-kan dla klientów indywidualnych, 
-modernizację sieci wodociągowej. 
Ogółem w 2014 roku przychody wyniosły 2.796.808,44A, koszty 2.769.100,13z1. a zysk 
39.708,32z1. 
Zakład otrzymuje dotację od Gminy Brody i Urzędu Miasta Starachowice -jest to dopłata do 1m3  
ścieków i w wyniku tego mieszkańcy Gminy Brody płacą mniejszą cenę za dostarczane ścieki do 
sieci kanalizacyjnej. 
Pan W.Janiec stwierdził iż obie komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły omówioną informację. 
Dyskusja: 
-Pan L.Sama —jaka jest kara za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji? —odp. 5tys zł. 
-Pan P.Kosmala —czy Zakład jest w stanie udrażniać i pogłębiać rowy? -odp tak jeśli otrzyma takie 
zlecenie, 
-dlaczego jest taki wysoki koszt zrobienia trawnika?- odp. zostało nawiezione 18 ton ziemi plus 
praca ogrodnika, 
-Pan ST.Wrona —jest to zakład państwowy i musi spełnić wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u 
i US. 
-Pan R.Dróżdz —w Lubieni przy drogach powiatowych nie są drożne przepusty i woda podtapia 
mieszkańców, czy istnieje możliwość, aby Zakład w porozumieniu z powiatem zajął się tym 
tematem, 
-Pan J.Adamus —zmniejszyła się awaryjność wodociągu w Krynkach pod dzierżawą ZGK, dobrze to 
działa i mieszkańcy są zadowoleni. Prosi o naprawienie hydrantu przy OSP, uprzątnięcia okien na 
bazie i wymianę lampy na tzw.Wygonie w Krynkach. 



Rada Gminy przyjęła sprawozdanie za 2014 rok i plan na 2015 rok. Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brodach. 

Ad.10 
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2014 złożył pan P.Zięba informując, że Program jest częścią Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych i jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy, 
a finansowany z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W skład Komisji wchodzą 
przedstawiciele: UG, GOPS, Komisariatu Policji, CKiAL, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych. Komisja przeprowadziła w 2014 roku 18 rozmów z osobami 
uzależnionymi oraz ich rodzinami i skierowała 7 wniosków do sądu o przymusowe leczenie. 
Ze środków Programu sfinansowano prowadzenie świetlic ,a 9-cioro dzieci wytypowanych przeź 
GOPS w Brodach uczestniczyło w koloniach profilaktycznych w Białym Dunajcu. Ogłoszono 
również konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na organizacje spotkań profilaktycznych. 
Komisje na wspólnym posiedzeniu zapoznały się i przyjęły omówione sprawozdanie. 
W dyskusji rozmawiano nit ewentualnego obniżenia limitu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu, który w naszej gminie wynosi 70, a wykorzystuje się tylko 30. Taka dyskusja odbędzie 
się w komisjach. 
Rada Gminy przyjęła omówione sprawozdanie. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Sołtys wsi Adamów Lech Suwał —proszę o wymianę znaku drogowego przy ul.Górna 
i ul.Kościelna —znak został zniszczony, 

-Pani A.Kutera —w imieniu swoim i rodziców dzieci z Budów Brodzkich oraz z Młynka ul.Działki 
proszę o zorganizowanie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Brodach. Prośbę motywuję 
złymi warunkami drogowymi (brak pobocza-chodnika) na ul.Stoczki większa część drogi prowadzi 
przez las. Dzieci same boja się chodzić do szkoły. 

-Pan R.Drózdz —zwracam się z prośbą o wycięcie gałęzi przy chodniku na wysokości starej szkoły 
ul.Iłzecka w Lubieni, 
-proszę o wywóz nieczystości płynnych z szamba przy Ośrodku Zdrowia i OSP Lubienia, które 
często jest przepełnione, a nieczystości wylewają się na zewnątrz, 
-ustawić znak zakazu parkowania w drodze do posesji P. Wozniaka obok parkingu kościelnego, 

-Pan P.Kosmala —zwracam się z prośbą na wniosek mieszkańców ul.Starachowickiej o ponowne 
uruchomienie oświetlenia w ilości 2 lamp zlokalizowanych pomiędzy nr 105 i 107 nr słupa 7 , oraz 
obok nr 47 pomiędzy posesjami Kiełek Jan i Kurek Zygmunt nr słupa 9, 
-zwracam się z pilną prośbą o usunięcie dziur oraz utwardzenie drogi nr 141 na odcinku pomiędzy 
ul.Starachowicką i ul.Piaskową około 20 ni pomiędzy posesjami Wroński Wacław i Kiełek Artur. 



-Pani J.Bonia —proszę o utwardzenie lub wysypanie drogi na ul.Mokrej i ul.Polnej wraz 
z odwodnieniem, 
-proszę o systematyczne udrażnianie i oczyszczanie „kanału staszicowskiego" u1.0strowiecka, 
-proszę o ustalenie szerokości drogi na granicy Gminy Brody i Starachowice tzw. „gościniec" 
w celu stworzenia łącznika, 
-proszę o dostawienie 2-ch tablic ogłoszeniowych: na ul.Południowej i na ul.Wysoka / łączna, 

-Pan ST.Wrona — zwracam się z prośbą do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o umocnienie 
skarpy przy ul.Rzemieślniczej w Stykowie (koło przystanku w kierunku Starachowic). Skarpa 
obsuwa się ciągle i ziemia z tej skarpy zalega na ul.Rzemieślniczej koło domu Państwa 
Hamerskich. Bardzo proszę GDDKiA o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, 
-proszę o wycięcie drzew przy ul.Rzemieślniczej w Stykowie koło posesji Pana Kani. Drzewa te są 
już stare i podczas silnego wiatru odłamują się od nich gałęzie zagrażając bezpieczeństwu 
poruszających się tam osób i pojazdów, 
-Pan L.Sama —proszę o poprawę nawierzchni ul.Nad Kamienną poprzez uzupełnienie ubytków 
tłuczniem, 
-poprawę nawierzchni (uzupełnienie ubytków asfaltu) na ul.Złotej, Sw. Jana i Północnej, 
-proszę o zorganizowanie zebrania mieszkańców ul.Sosnowej, Graniczej w Dziurowie i Adamowie 
w celu dokonania uzgodnień projektowanej drogi, 
-proszę o wykonanie tabliczek z nazwami ulic i numerami posesji dotyczy ul.Warszawka posesja 
Pana Lodej, 
-wniosek mieszkańców o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul.Lesnej i Złotej, 

-Pan A.Jagieła —proszę o przyspieszenie remontu przepustu przy ul.Klonowej i Topolowej 
w Rudniku. Wyrwy w tym przepuście zagrażają pieszym, rowerzystą i innym pojazdom, 
-zgłaszam, prośbę o ścięcie drzewa topoli przy ul.Klonowej 11 w Rudniku. Drzewo to zagraża 
budynkowi mieszkalnemu, przechodnią, linii energetycznej raz transformatorowej, 
-proszę o dodatkowe oświetlenie na ul.Polnej, Topolowej i Ostrowieckiej w Rudniku, 
-proszę o wykonanie progów zwalniających na ul.Klonowej w Rudniku, 

-Pan M.Jedliński —zwracam się z prośbą o sprawdzenie przebiegu i wykonanie rowu 
odwadniającego przez pola w stronę Stykowa. Dotyczy to odprowadzenia wód z rowów 
z ul.Spacerowej i Górnej. Sprawa zgłaszana była na zebraniu wiejskim dnia 14.02.15r. 
-jednocześnie proszę o poprawę nawierzchni na drodze w stronę lasu —przedłużenie ul.Spacerowej 
do drogi Kałkowskiej. Obecny stan uniemożliwia jakikolwiek ruch, 

-Radni Gminy Brody(12 podpisów) —prosimy o zwiększenie diety radnego o kwotę 200z1. 
Dieta radnego nie była podwyższana od 2008 roku. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

-Pan T.Margula — radny powiatu starachowickiego złożył informację z działalności Rady Powiatu 
od I do V sesji, na których radni z Gminy Brody zgłosili następujące wnioski i zapytania: 



-wniosek w sprawie ograniczenia całodobowego przejazdu pojazdów o ciężarze pow.12 t. na 
drodze powiatowej w Krynkach (nad zalewem) w okresie od 01.03.15 do 31.05.15r. 
-wniosek w sprawie określenia haromonogramu dalszej modernizacji drogi powiatowej Młynek-
Budy Brodzkie, 
-zapytanie w sprawie połączenia kolejki wąskotorowej pomiędzy Lipiem, a Marculami. 

- Pan J.Admus — ul.Starachowicka w Krynkach nie jest potrzebna w tak dużym tonażu- wypracować 
w tym temacie wspólne stanowisko- ZDP odsuwał tę inwestycję, należy mocno reagować w tym 
temacie i być słyszalnym w powiecie, 
-wykorzystanie urlopów wypoczynkowych- wypłacone są duże ekwiwalenty, kto ponosi 
odpowiedzialność? 
-Pani Wójt M.Bemat —wszystko idzie w dobrym kierunku i nad tym trzeba trzymać pieczę, apeluje 
o cierpliwość i czas, 
-Pan T.Margula- droga jest łącznikiem pomiędzy dwoma drogami krajowymi i będzie opór ZDP, 
aby była tylko drogą turystyczną, 
Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy- wspólnie z powiatem Gmina jest zobowiązana do 
utrzymywania dróg dlatego jest prośba do Radnych powiatowych o pokazanie dróg, które są 
najbardziej zniszczone podczas najbliższego objazdu tych dróg po Gminie Brody. 
-Pan A.Jaromin —sołtys wsi Krynki — dystrybucja jabłek została przekazana sołtysom, którzy mają 
z tym trudności, ponieważ jest to kilkanaście ton do rozładowania i rozwiezienia. Mogą dowiezć 
tylko do osób starszych i samotnych. Proponuje, aby te produkty zostały złożone w jednym lub 
kilku punktach, z których ludzie mogą sobie sami odbierać. 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Pani Wójt proponuje, aby sołtysi w biurze rady złożyli deklarację, kto chce 
zajmować się dystrybucją tych produktów. Ponadto rozdał sołtysom i radnym protokoły z zebrań 
ogólnowiej skich. 
Prowadzący sesję poinformował zebranych, iż w biurze rady znajdują się następują_ce dokumenty, 
z którymi można dokładnie się zapoznać: 

-odpowiedzi na wnioski pokontrolne do RIO, 
-regulamin XIII ogólnokrajowego konkursu bezpieczne gospodarstwo rolne w kategorii: 
gospodarstwa indywidualne. 

A d.13 
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 marca 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 19.03.15r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 20.03.15r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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