
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrV/2015 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 24 kwietnia 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 i jego 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.Gospodarka mieniem Gminy —stan aktualny — zamierzenia na 2015 rok 
9.Informacja o działalności Komisji powołanej przez Wójta Gminy do oceny śtanu rowów 
odwadniających 
10.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
11.Wolne wnioski. 
12.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 1 osoba nieobecna. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-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 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Do zaproponowanego porządku obrad Pan W.Janiec zgłosił zmianę dotyczącą wykreślenia 

pkt.9 „Informacja o działalności Komisji powołanej przez Wójta Gminy do oceny stanu rowów 
odwadniających ponieważ Komisja nie działa w pełnym składzie i nie posiada konkretnych 
rozwiązań tematu, do którego została powołana. 



-Pani E.Fogiel jest za przesunięciem tematu do czasu uzgodnienia rozwiązań satysfakcjonujących 
mieszkańców, a zgłaszanych na zebraniach ogólnowiejskich. 

-Pan T.Bernaciak prosił, aby w pracach Komisji uczestniczył radny i sołtys, 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek sesji z wykreślonym pkt. 9. 

Ad.3 
Protokół z ostatniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad.4 

Realizacje uchwał podjętych na sesji w dniu 27.03.br omówił Pan mgr inż. Jan Kosiela 
Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrIV/17/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrI1I/14/2014 Rady Gminy 
w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015-2020, 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIV/18/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIV/19/15 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego PN „Aktywność szansą na 
lepsze jutro —rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VII oraz budżetu Gminy brody, stanowiącego realizację Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

-Uchwała NrIV/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIV/21/15 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2015. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

-Uchwała NrIV/22/15 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady 
Gminy Brody. 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

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 inż Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, Ze: 

-droga polna tzw. „kolejka" czyli przedłużenie ul.Długiej w Stawie Kunowskim zostanie 
wyremontowana gruzem budowlanym składowanym przez mieszkańców naszej Gminy na terenie 
bazy ZGK. Prace zostaną wykonane w taki sposób, aby zapewnić przejazd sprzętu rolniczego, 
-w dniu 01 kwietnia Br została podpisana umowa na wykonanie remontów cząstkowych dróg na 
terenie Gminy Brody z terminem zakończenia do 30 maja, 
-interpelacje w sprawie poszerzenia zakrętu na drodze powiatowej (pierwszy zakręt za szkołą 
w Stawie Kunowskim przekazano w dniu 02.045.15r do ZDP w Starachowicach o zajęcie 
stanowiska, 
-plac zabaw w Borze Kunowskim na terenie placu dawnej szkoły może kosztować ok.25.000z1. 
W budżecie Gminy Brody na rok 2015 brak jest zabezpieczonych środków na jego realizację. 
W przypadku pojawienia się środków zewnętrznych na tego typu inwestycje Gmina brody będzie 

się starać o pozyskanie takiego dofinansowania, 
Zgodnie z informacja przekazaną na zebraniu wiejskim przez Panią Dyrektor szkoły w Stawie 
Kunowskim plac zabaw zostanie naprawiony w okresie wiosennym. Wykonanie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Rudniku zostało zgłoszone do konkursu „Podwórko Nivea". Program 
zakłada wykonanie 40 placów zabaw na terenie całego kraju, a zwycięstwo w konkursie zależy 
wyłącznie od ilości oddanych głosów. Dlatego zachęcamy do głosowania na stronie 
WWW.nivea.pl, 
-pozwolenie na rozbiórkę tam wykonanych przez bobry w rowach melioracyjnych wydaje 
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach, do którego należy złożyć stosowny wniosek. 
Podczas spotkanie w dniu 09.04.15r interpelacja Pana A.Jagiely została przekazana Kierownikowi 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oddz. Starachowice, który 
zarządza rowami melioracyjnymi, 
-trasa autobusu szkolnego w miejscowości Staw Kunowski zostanie zmieniona od 20.04.15r 
i będzie przebiegała ulicami Kolejową i Długą, a nie jak dotychczas ul.Klonową. Zmiana ta nie 

wpłynie znacząco na koszty dowozu uczniów, gdyż wydłuży się o ok.500m . 
-PWiK w Starachowicach ma zaplanowany przegląd hydrantów w 2015 roku na terenie całej Gminy 
Brody, 
-Stowarzyszenie „Borowiki" powinno wystąpić do Urzędu Gminy ze stosownym wnioskiem 
o udostępnienie budynku szkoły w Borze Kunowskim 
-przewoźnik nie ma możliwości technicznych jak i ekonomicznych na zmianę kursów czy też 
wydłużenia trasy busa Starachowice-Rudnik do Stawu Kunowskiego oraz o zmianę kursu przed 
godz.6,00 rano— odpowiedzi na interpelacje Pana A.Jagiely 

-interpelacje dotyczącą uzupełnienia poboczy na ul.Radomskiej w Brodach od przejazdu 
kolejowego do wiaduktu przekazano w dniu 02.04.15r do ZDP w Starachowicach o zajęcie 
stanowiska, 
W dniu 01.04.15r została podpisana umowa na wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie 
Gminy Brody z terminem zakończenia do 30 maja, 



-ubytki na ul.Stoczki w Brodach zostaną uzupełnione w ramach umowy na wykonanie remontów, 
natomiast uprzątnięcie i uzupełnienie poboczy zlecono ZGK w Brodach, 
-ustawienie tablicy informacyjnej w Brodach na ul.Piaskowej óbok sklepu GS zostanie poddane 
dyskusji po analizie potrzeb i przeglądzie tablic na terenie Gminy — odpowiedzi na interpelacje 
Pani E.Fogiel, 

-odwodnienie przy ul.Granicznej — prace były prowadzone podczas realizacji zadania odbudowy 
drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec —Radom do Górki II i obejmowały 
wykonanie rowu we wskazanym miejscu. Jednak z powodu braku zgody właścicieli na jego budowę 
roboty te zostały zaniechane. Wykonanie powyższego uzależnione jest od wyrażenia zgody przez 
właścicieli działek przyległych do drogi i zabezpieczenie środków w budżecie Gminy, 
-uzupełnienie nawierzchni drogi ul.Słoneczna tłuczniem zlecono ZGK w Brodach- odpowiedzi na 
interpelacje Pana J.Wójcika, 

-interpelacje dotyczącą usunięcie pozostałości piasku po zimowym zwalczaniu śliskości na drodze 
powiatowej w Krynkach ul.Długa i Kościelna przekazano w dniu 02.04.15r. do ZDP 
w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska- odp. na  interpelacje Pana J.Adamus, 

-pismem dn.02.04.15r wystąpiono do PKP w sprawie wykonania oświetlenia przejazdu kolejowego 
w Dziurowie ul.Sw Jana oraz o usunięcie wyciętych krzaków zalegających wzdłuż torowiska przy 
ul.Słonecznej, 
-uzupełnienie pobocza ul.Spokojnej (około 50m od skrzyżowania z ul.Zlotą) oraz wycięcie 
zakrzaczeń na ul.Złotej w miejscu budowanego oświetlenia zlecono ZGK w Brodach, 
-budowa oświetlenia na ul.Złotej w Dziurowie jest w trakcie realizacji. Ze względu na konieczność 
wykorzystania specjalistycznego sprzętu, którego nie posiada ZXGK w Brodach, prace związane 
z wstawieniem słupów musiały być zsynchronizowane z dowozem materiału na miejsce. Dalsze 
prace zostaną wykonane w najbliższym czasie — odpowiedzi na interpelacje Pana L.Sarny, 

-wycięcie zakrzaczeń na ul.Wysokiej przy posesji nr 117 przekazano w dniu 02.04.15r do ZGK 
w Brodach z prośbą o zajęcie stanowiska- odp. na  interpelacje Pani J.Bonia, 

-w sprawie ponownego włączenia lampy na słupie nr 6 w Budach Brodzkich oraz ewentualnych 
odwieszeń w miejscach niebezpiecznych zostanie powołana komisja, która sprawdzi zasadność 
wniosków zgłaszanych przez Radnych oraz mieszkańców Gminy, 
-interpelacje dotyczącą zamontowanie lustra w miejscowości Młynek na skrzyżowaniu 
ul.Przymiarki z ul.Wschodnią koło znaku stop, oraz utwardzenie nawrotki na końcu ul.Przymiarki 
przekazano w dn. 02.04.15r do ZDP w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska —odpowiedz 
na interpelacje Pani A.Kutera, 

-uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego na ul.Wschodniej i ul.Zachodniej w Lubieni, tak by 
świeciła się co druga lampa rozpatrzy powołana komisja, która sprawdzi zasadność wniosków 
zgłaszanych przez Radnych oraz mieszkańców Gminy, 



-interpelacje dotyczącą zamontowanie światła pulsacyjnego nad przejściem dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul.Wschodniej i ul.Zachodniej w Lubieni w dniu 02.04.15r przekazano do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zajęcie stanowiska, 
-oczyszczenie rowu przy u1.11żeckiej DK nr 9, przy ul.Starachowicka — droga powiatowa — 
interpelacje przekazano w dniu 02.04.15r do GDDKiA w Kielcach oraz ZDP w Starachowicach 
z prośbą o zajęcie stanowiska — odpowiedz na interpelacje Pana R.Droidza, 

-naprawę odpływu przy ul.Nad Zalewem 17 w Rudzie- prace polegające na wymianie 
uszkodzonych elementów odwodnienia załamane dwa korytka odpływowe i woda podczas opadów 
przelewa się na posesje nr 17 zostały zlecone do ZGK w Brodach 
-w budżecie Gminy Brody na rok 2015 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ustawienie 
przenośnych toalet w okresie letnim nad zalewem obok miejsc gdzie znajdują się stoliki z ławkami. 
Natomiast podczas przygotowania projektu budżetu na rok 2016 zostanie omówiona celowość 
zabezpieczenia środków finansowych na ustawienie w wybranych miejscach publicznych toalet 
oraz ich utrzymanie- odpowiedzi na interpelacje Pana T.Bernaciak 

-zapadlisko powstałe po budowie kanalizacji na wysokości mieszkania na ul.Poprzecznej nr 52 
w Krynkach zostało zlecone do realizacji przez ZGK w Brodach, 

-o przekazanie informacji na temat zaawansowania prac przy wymianie wodociągu w Krynkach na 
ul.Górnej wystąpiono w dn.02.04.15r do PWiK w Starachowicach — odpowiedz na interpelację 
Pana T,Budzynia, 

-wyeksponowanie skał od strony Rudy poprzez usunięcie zbędnych krzakóW i drzew jest możliwe 
po uzyskaniu zgody poszczególnych właścicieli gruntów, gdyż w większości znajdują się one na 
gruntach prywatnych. Natomiast w celu usunięcie drzew i krzewów z działek będących własnością 
Gminy Brody zostanie złożony wniosek do Starosty Starachowickiego celem uzyskania zezwolenia. 
Po uzyskaniu zgody na usuniecie zostaną przeprowadzone stosowne prace w celu wyeksponowania 
„skał w Rudzie"- odp. na  wniosek Pana Stanisława Wrony, 

-wycięcie zakrzaczeń oraz usunięcie dzikiego wysypiska przy drodze powiatowej prowadzącej do 
Boru Kunowskiego przekazano w dn.02.04.15r do ZDP w Starachowicach z prośbą o zajęcie 
stanowiska, 
-w dniu 01.04.15r została podpisana umowa na wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie 
Gminy Brody z terminem zakończenia do 30 maja br.- odpowiedzi na wnioski Pani Renata Kita — 
Sołtysa wsi Bór Kunowski, 

-ewentualna tablica informacyjna w miejscowości Lubienia przy ul.Wschodniej koło Ośrodka 
Zdrowia bądź przeniesienie z ul.Zachodniej zostaną poddane dyskusji po analizie potrzeb 
i przeglądzie tablic na terenie Gminy- odpowiedz na wniosek Pani Agnieszki Brzoza —Sołtysa 

wsi Lubienia, 

-wycięcie leszczyny rosnącej w rowie przy posesji nr 15 ul.Piękna w Młynku, która zasłania znak 
ograniczający prędkość przy progu zwalniającym i naprawienie tego progu- zadanie zostało zlecone 



do realizacji przez ZGK w Brodach —odpowiedz na wniosek Pani T.Borowieckiej —Sołtysa wsi 
Młynek 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

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

05.04.2015r —wyjazd do Kielc na dwa spotkania: 
1) z Kierownikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Panem Leszkiem 
Papajem na temat dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 
tzw. „powodziówki", na pozostałe odcinki dróg ujęte w priorytetach tj. Ruda-Adamów, Brody-
Tatry, Brody ul.Wójtowska, Jabłonna ul. Słoneczna, 
2) z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Panem Sławomirem Neugebauer 
gdzie zostały złożone wnioski na dwa odcinki dróg na dojazd do pół. Decyzja ma zapaść w połowie 
roku. 
09.04.2015r —spotkanie z Panią Bożeną Paluch w sprawie udrożnienia cieków wodnych 
administrowanych przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji i Urządzeń Rolnych. 

10.04.2015r 
1) rozmowa z Rafałem Gajewskim w sprawie utworzenia grupy Legia Warszawa, 
2) rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Adamowie w związku z organizacją pracy, 
tworzenia arkusza organizacyjnego itp. 

11.04.2015r —obchody 71 Rocznicy Rozbrojenia Niemieckiej Straży Leśnej w Marculach. 

13.04.2015r —spotkanie z Panem Mirosławem Swifta Prezesem Stowarzyszenia Sportowego 
Kamienna oraz trenerem stowarzyszenia w sprawie planów i oczekiwań stowarzyszenia, 

14.04.2015r —kolejne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Czarni Ruda w sprawie 
boiska, 
15.04.2015r —kolejne spotkanie z Panią Ireną Stachury w Krynkach w sprawie pozwolenia na 
przejście wodociągu przez jej nieruchomość, 

17.04.2015r —przeprowadzenie ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod nazwą „Kierowanie osiąganiem 
gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia terrorystycznego", 

22.04.2015r —spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg 
Powiatowych, które odbyło się w Lubieni i Rudniku w sprawie uregulowania zgłaszanego przez 
mieszkańców problemu odprowadzania wód z drogi krajowej i powiatowej, 

23 i 24.04.2015r —uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu obronnym zorganizowanym 
w Kielcach. 



- oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 58 osób i bieżąca praca urzędu. 

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 NrV/23/15 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny i umorzenia odsetek od tych należności należnych Gminie Brody od Pani Słupskiej 
Małgorzaty prowadzącej Aptekę w miejscowości Styków ul.Nadrzeczna 1 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/24/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/25/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Brodach za 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/26/15 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Brody na lata 2015-2032". 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/27/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do 
wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„rewitalizacja terenu położonego w centrum Gminy 
Brody". 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/28/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do 
wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, 
Młynek ul.Leśna wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki". 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/29/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do 
wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„tworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie 
Gminy Brody". 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Rada Gminy zapoznała się i przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brody za 2014 
rok. 

Ad.8 
Informacje nit gospodarki mieniem Gminy Brody —stan aktualny i zamierzenia na 2015 rok 

omówiła Pani M.Gębura —w zastępstwie kierownik Ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Gmina Brody zajmuje powierzchnię 161km2  (16.130ha) z czego powierzchnia użytków rolnych 
wynosi 23% powierzchni Gminy 3.680ha. Lasy i grunty leśne zajmują 11.623 ha 
tj. 72% powierzchni Gminy. 
Minie komunalne —to własność Gminy i są to: nieruchomości, wierzytelności, środki finansowe, 
użytkowanie wieczyste oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Ogółem 
w dzierżawie i użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie i użyczeniu znajduje się 29,1881 ha. 
Wpływy w 2014 roku z czynszu dzierżawnego to kwota: 10.596,31z1. Z użytkowania wieczystego 
i zarządu kwota: 6.441,54z1. W trwały Zarząd zostały przekazane nieruchomości szkołom 
publicznym, ZGK i CKIAL. 
Do sprzedaży jest jeszcze 26,1463ha gruntu, a w 2015 roku do sprzedaży planowane jest 2,9896ha, 
a dzierżawy 1,2261ha. 
Ref. Geodezji i Gospodarki gruntami czyni starania o pozyskanie gruntów rolnych położonych 
w Stawie Kunowskim o pow.25,1424ha, w Krynkach o pow.6,7937ha i w Stykowie 
o pow.1,2600ha po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego przez Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa potwierdza, że jest jeszcze 19 ha 
atrakcyjnych terenów na ul.Panoramicznej w Stykowie, które można będzie sprzedać po 
zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości. Komisja wysoko 
oceniła przygotowanie materiału do dyskusji i sprawne jego omówienie, 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów prosi o wystąpienie do Nadleśnictwa w 
Starachowicach w sprawie przekazania terenu pod boisko w Lubienii. Komisja przyjęła omówiony 
materiał. 

Rada Gminy przyjęła informację. 

Ad.9 
Jednogłośnie wykreślony z obrad sesji. 

Ad.10 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

- Pan J.Wójcik — proszę o utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 0625 T ul.Starachowicka 
w okolicy kwiaciarni i sklepu GS (pobocze zostało zniszczone przez samochody ciężarowe), oraz 
ubytków w pasie drogowym na wysokości zapory. 
-proszę o ponowne zamontowanie hydrantu przeciwpożarowego na ul.Wójtowskiej przy łączniku 
z ul.Relaksową_ obok posesji Pana Z.Adamczyka oraz E.Kumka (hydrant został zdemontowany 
z niewiadomych przyczyn), 
-proszę o udzielenie informacji dotyczącej możliwości realizacji projektowanej drogi oznaczonej 



w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 13KDL (istniejąca droga) gminna. 
Z uwagi na zły stan ul.Wójtowskiej brak jest możliwości przejazdu. Natomiast droga oznaczona 
13KDL po jej utwardzeniu np. tłuczniem umożliwiłaby obsługę komunikacyjną całego osiedla 
„górki", 

-Pan P.Kosmala —na wniosek mieszkańców prośba o naprawę wjazdu na boisko piłkarskie przy 
szkole, 
-prośba o zamontowanie znaku informacyjnego „teren zabudowany" przy wjeździe obok znaku 
informacyjnego „Lipie", 

-Pan W.Janiec —proszę o naprawę pokrycia dachowego przystanku autobusowego w Młynku 
naprzeciwko Pani Leszczyńskiej, 
-proszę o odtworzenie rowu przydrożnego w Młynku na ul.Pięknej koło posesji: A.Spytkowslci, 
R.Mróz, H.Nowak. 

-Pani A.Kutera —proszę o załatanie dziur w drodze gminnej Młynek —Budy Brodzkie na nie 
remontowanym odcinku przez las, oraz na ul.Stoczki, 
-proszę o utwardzenie dojazdu do ul.Łąkowej w sołectwie Przymiarki, 
-proszę o utwardzenie nawrotki na końcu ul.Przymiarki, 

-Radni Komisji Rewizyjnej: Pan L.Sama, Pan T.Bernaciak i Pan R.Dróżdz prosimy 
o umieszczenie tabliczek informacyjnych (małych i mało kosztownych) Nad Zalewem Brodzkim, 
placach rekreacyjnych nad oczkiem w Krynkach i skałkach w Rudzie o treści: 
„My o porządki dbamy i śmieci do koszy wrzucamy". 

-Pan T.Bernaciak —proszę o przegląd przez Zakład Komunalny w miejscowości Ruda terenów: 
ul.Leśna, ul.Wspólna, ul.Panoramiczna, podjazd do ul.Dużej, kapliczkach i usuniecie zakrzaczeń 
oraz odrostów, 

-Pani E.Fogiel —zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców o uruchomienie w soboty około 
godz.8 -9 autobusu lub busa na trasie Bór Kunowski —Brody —Adamów- Starachowice. Będzie to 
dobrodziejstwem szczególnie dla mieszkańców Boru Kunowskiego i Brodów, którzy nie mając 
własnych pojazdów, mają duże problemy z dojazdem do Starachowic, 

-Pani J.Bonia —proszę o utwardzenie pobocza przy przystanku autobusowym linii nr 5 przy skręcie 
na Dziurów, 
-proszę o dołożenie lamp oświetleniowych na u1.0strowieckiej nr 10,8,6, 
-proszę o naprawę drogi ul.Słoneczna w Kuczowie, 

-Pan A.Jagieła —proszę o naprawę pokryć dwóch studni w miejscowości Staw Kunowski. Jedna ze 
studni znajduje się przy ul.Szkolnej i jest własnością Gminy Brody nr dz.4/1. Druga studnia mieści 
się na placu należącym do PKP nr dxz.842/1, 



-proszę o ustawienie tablicy z informacją o ul.Zródlanej i ul.Spokojnej na skrzyżowaniu u1.4-go 
Lipca i ul.Nowej w Borze Kunowskim, 

-Pan L.Sarna —proszę o uzupełnienie tłuczniem ubytków na ul.Lesnej i ul.Sosnowej, 
-Pani B.Szustak —Sołtys wsi Ruda —proszę o oczyszczenie odpływu oraz ułożenie betonowych 
korytek, które po ulewnych deszczach zostały zerwane —początek ul.Dużej, po stronie Pani M.Kani. 

Ad.11 
Wolne wnioski: 

-Pani E.Koszarska mieszkanka Gminy Brody z miejscowości Dziurów zgłosiła następujące 
spostrzeżenia: 
-na poprzedniej sesji głos zabierał Pan Grudniewski mieszkaniec Rudnika i w swojej wypowiedzi 
deklarował poparcie dla Pani Wójt , dzięki której Gmina Brody ma szansę zostać drugim 
Bałtowem, a krytykował postępowanie poprzedniego Wójta. Co się stanie jak nie zostaną spełnione 
obietnice?, bo przecież Wójt powinien przestrzegać prawa i dotrzymywać składanych obietnic. 
-wysłuchała też zgłaszanych inteipelacji prZez radnych i dlaczego radny z Dzi-urowa nie" zwrócił 
uwagi na dziury w nowej drodze ul.Spadowa, a radni z Brodów na remont schodów przy budynku 
zabytkowym w parku, który jest wizytówką Gminy, 
-radny z miejscowości Krynki Pan Janusz Adamus prawdopodobnie naruszył ustawę o samorządzie 
gminnym polegającej na pełnieniu jednocześnie funkcji Radnego i Członka Zarządu 
Stowarzyszenia „Barchan", zarządzając tą działalnością na majątku Gminy i otrzymując dotację 
z budżetu Gminy- prosi o wyjaśnienie tej sprawy 
-uważa, że nie wszyscy radni znają swoją odpowiedzialność przed swoimi wyborcami oraz to, że 
mają decydujący głos w sprawach Gminy, natomiast Wójt jest wykonawcą tych ustaleń. 
Najwyższym stanowiskiem w Gminie jest Przewodniczący Rady Gminy i poprosiła o informację, w 
którym pokoju urzęduje, gdyż będzie chciała uzyskać odpowiedzi na zgłoszone spostrzeżenia.. 

-Pani D.Głowacka —Sołtys wsi Lipie- proponuje dać szansę młodym, zwracając uwagę 
przedmówczyni, że nie brała udziału w obradach sesji poprzedniej kadencji. 

-Z-ca Wójta Pan M.Gutowski- poinformował, iż finalizuje się kolejny etap planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków oraz wprowadzanie zmian zgłoszonych 
we wnioskach 
z innych miejscowości, gdzie plan został już uchwalony. Plan będzie wyłożony w Urzędzie Gminy 
w dniach od 06.05. do 08.06 i na piśmie można zgłaszać do niego uwagi. Spotkanie i dyskusja 
z projektantem planu Panem Wisniewskim odbędzie się 19 maja, na które radni i sołtysi otrzymają 
zaproszenie. Informacja również zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy. 

-Pani E.Fogiel w imieniu rodziców dwuletniej Gai podziękowała wszystkim, którzy wnieśli wkład 
pieniężny w ratowanie zdrowia dziecka. Gaja jest już po 6 chemiach, a na jej leczenie uzbierano 
kwotę 150 tys.zł. W puszcze, która była na sesji uzbierano 2.373,78z1 i wszystkie pieniądze zostały 
wpłacone na konto Fundacji przy Centrum Onkologii na subkoncie z nazwiskiem Gai Jończyk. 



Ad.12 
Przewodniczący Rady o godz.13,00 zakończył obrad sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy 
ustalono na dzień 29 maja 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 25.05.15r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 26.05.15r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

