
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrVIII/2015 
Z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 28 sierpnia 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 
6.Informacj a Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku 
9.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 
10.Informacja Komisji rewizyjnej o realizacji planu kontroli za I półrocze 2015 roku. 
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 z tym, że 1 osoba spóźniła się 7 min. 

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 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy, 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Do zaproponowanego porządku obrad Pan M.Jedliński złożył ustny wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji nit służby zdrowia, gdyż stwierdził, iż jest dużo 
niejasności i zamieszania w tej kwestii i na forum trzeba te sprawy wyjaśnić, zwłaszcza, że 12-tu 
radnych złożyło rezolucję w tej sprawie do prowadzącego sesję. 



-Pani Wójt nie wyraża na ten moment zgody, gdyż trwają trwają zebrania ogólnowiejskie na których 
odbywa się konsultacja w sprawie służby zdrowia, po ich zakończeniu będzie pełna informacja, 

- Prowadzący sesje poddał wniosek pod dyskusję i w głosowaniu jawnym wniosek Radnego 
M.Jedlińskiego został wprowadzony do obrad sesji większością głosów 13 za 1 wstrzymujący. 

-Prowadzący sesję zaproponował umieszczenie powyższej dyskusji po pkt. 6 obrad i porządek 
obrad z dodatkowym tematem został przyjęty większością głosów przy 1 wstrzymującym się. 

Ad.3 
Protokół z ostatniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizacje uchwał podjętych na sesji w dniu 29.06.br omówił Pan mgr inż. Jan Kosiela 

Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrVII/35/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/14 Rady Gminy Brody 
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2015-2020. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/36/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/37/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres czterech lat 
w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik nieruchomości 
gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Rudnik, oznaczonej jako działka nr 41/2, będącej 
własnością Gminy Brody. 
Zgodnie z 82 w/w Uchwały z dnia 27 lipca 2015 roku została zawarta umowa użyczenia pomiędzy 
Gminą Brody, a Stowarzyszeniem Nr Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik określająca szczegółowe 
warunki użyczenia. 

-Uchwała NrVII/39/15 w sprawie zmiany programu współpracy gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

-Uchwała NrVII/40/15 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na 
ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach kadencji 2016-2019. 
Powołany Zespół do 20 września br zbierze opinie o zgłoszonych kandydatach i przedstawi radnym. 



-Uchwała NrVII/41/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy. 
Uchwała została przekazana osobie zainteresowanej i Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 

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 maju br. omówił Pan mgr inż Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

-prace związane ze sprzątnięciem piachu na skrzyżowaniu ulicy Nad Torami z ulicą Wójtowską 
przy stacji PKP zostały wykonane —odpowiedz na interpelacje Pana Jarosława Wójcika, 

-prace związane z odtworzeniem odwodnienia pomiędzy ul. Spadową, a ul. Słoneczną zostaną 
rozpoczęte we wrześniu br. 
-interpelacje dotyczącą wykonania odwodnienia przy ul.Słonecznej od posesji nr 13 w kierunku 
szkoły do istniejącego cieku wodnego na działce nr ewid.218 oraz przy ul.Sw. Jana od posesji nr 40 
w kierunku istniejącego cieku przekazano do Zarządu dróg Powiatowych w Starachowicach, 
—odpowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny, 

-prace związane z odtworzeniem odwodnienia pomiędzy ul.Spadową, a ul.Słoneczną zostaną 
rozpoczęte we wrześniu br, udrożnienie rowu przy ul.Sw.Jana do ewentualnej realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego, 
-wniosek dotyczący oznakowania poziomego ul.Słonecznej koło szkoły (pasy do przejścia dla 
dzieci i dorosłych), przejście dla pieszych koło kościoła w Dziurowie oraz na ul.Warszawka koło 
sklepu spożywczego przekazano do Zarządu dróg Powiatowych w Starachowicach 
-teren wokół przystanku autobusowego został uporządkowany, 
-dylatacja mostu została poprawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w brodach. Gmina 
Brody rozważy możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie remontu drogi ul.Północnej 
wraz z mostem na rzece Kamiennej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej n lata 2016 -2020 —odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Dziurowie 

-interpelację dotyczącą monitowania w ZDP w Starachowicach zniwelowania skarpy oraz 
niebezpiecznego zakrętu k/figury w Rudzie przekazano do Zarządu dróg Powiatowych 
w Starachowicach —odpowiedz na interpelacje Pana Tadeusza Bernaciak 

-oczyszczenie zarośniętego chodnika przy pomniku dr Anki oraz wzdłuż ulicy do Lubieni zlecono 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach 
-ubytki na drodze Szary Wilk —Przymiarki zostały uzupełnione. Remonty cząstkowe na 
poszczególnych drogach są wykonywane sukcesywnie w ramach potrzeb, a zakończenie robót 
określone umowie z wykonawcą tj. 30 listopada 2015r.— odpowiedzi na interpelacje Pana 
Wojciecha Janiec, 



-interpelację dotyczącą przeglądu i usunięcia ubytków w drodze powiatowej ul.Starachowicka, 
udrożnienia i oczyszczenia poboczy przekazano do Zarządu dróg Powiatowych w Starachowicach, 
-ze względu na odpowiednie nachylenie skarp i spadek podłużny nie ma konieczności wykonania 
wzmocnienia rowu elementami prefabrykowanymi pobocza rowu melioracyjnego przy posesji 
P.Kiełka ul.Starachowicka nr 47 w Lipiu po przeciwnej stronie ulicy, 
-naprawę lampy nr 6 ul.Komorniki w Lipiu po uderzeniu piorunem przekazano do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w ramach konserwacji oświetlenia - odpowiedzi na interpelacje Pana 
Piotra Kosmali, 

- dziury w drodze w rejonie szkoły w Stykowie zostały usunięte przez Generalną Dyrekcję Dróg 
krajowych i Autostrad- odpowiedz na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-uzupełnienie ubytków na drodze przy szkole w Lubienii —DK nr 9- zgłoszono do Generalnej 
Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad oddział w Starachowicach, 
-wykoszenie poboczy na ul.Zachodniej w Lubienii— droga powiatowa —zgłoszono do Zarządu dróg 
Powiatowych w Starachowicach, 
-ponowne włączenie lampy, ewentualne dowieszenie w miejscach niebezpiecznych oraz innych 
zmian zgłaszanych przez radnych i mieszkańców w istniejącym oświetleniu ulicznym sprawdzi ich 
zasadność komisja, która zostanie w tym celu powołana —odpowiedzi na interpelacje Pana 
Rajmunda Droidza, 

-zamontowanie dodatkowych tablic z nazwami ulic w miejscowości Brody i Młynek zostanie 
zrealizowane do końca br. Jednocześnie informuje się, że w roku 2016 zacznie funkcjonować 
Fundusz Sołecki, ze środków którego możliwa będzie realizacja potrzeb związanych m.innymi 
z zamontowaniem dodatkowych tablic z nazwami ulic —odpowiedz na interpelację Pani Ewy 
Fogiel i Pani Anety Kutera 

-zamontowanie dwóch tabliczek z nazwami ulic w Borze Kunowskim zostały zrealizowane 
w miesiącu lipcu br. —odpowiedz na wniosek Pani Renty Kita Sołtysa wsi Bór Kunowski, 

-doprowadzono do przejezdności drogę na ul.Skalnej w Krynkach poprzez wycięcie krzaków i traw-
odpowiedz na wniosek Pana Tomasza Budzynia, 

-odwodnienie ul.Skalnej w Krynkach zostanie rozwiązane podczas przebudowy drogi w roku 
bieżącym, 
-teren boiska został uporządkowany przez wykonawcę —odpowiedz na wnioski Pana Janusza 
Adamus, 

-interpelację dotyczącą naprawy zapadliska w chodniku przy u.Swiętokrzyskiej (naprzeciwko pani 
Sołtys) oraz prośbę o naprawę osuwającego się pobocza przy ul.Rzemieślniczej (przy przystanku 
autobusowym) ziemia spływa na asfalt przekazano do generalnej Dyrekcji Dróg krajowych 
i Autostrad oddział w Starachowicach, 



-zarośla i trawy przy przepuście obok posesji P.Dwojak zostały wykonane przez Swiętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych —odpowiedzi na interpelacje Pana Stanisława Wrony, 

-wniosek dotyczący oczyszczenia rowu przy drodze powiatowej w Kuczowie ul.Pogodna od DK 42 
do ul.Wysokiej został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach —odpowiedz 
na wniosek Pani Agnieszki Jeziorskiej —Sołtysa wsi Kuczów, 

Dyskusja: 
-Pan T.Bernaciak —to chyba nieporozumienie bo skarpa należy do P.Szwugier —odp. Pana J.Wójcika 
insp w UG Brody —tak, ale rów i droga należą do ZDP i jeśli nie wykonają to wtedy zrobi to Gmina, 
-Pan R.Dróżdz —na sesję zaprosić przedstawicieli ZDP i GDDKiA, 
-Pani J.Bonia —prosiła o zamontowanie 2-ch progów zwalniających na ul.Wysokiej w Kuczowie 
— uzyskała odpowiedz, iż wyssano pismo do Powiatu, 
Pani A.Kutera —też chce takie progi zwalniające na drodze gminnej do przymiarek i zmontowanie 
lustra na skrzyżowaniu — odpowiedz Pan Starosta niechętnie wydaje taka zgodę, gdyż są znaki 
i trzeba się do nich stosować, 
-Pan J.Adamus — trzeba zrobić projekt organizacji ruchu i wówczas będzie możliwość uregulowania 
tych spraw. Lustro na skrzyżowaniu jest zasadne i popiera ten wniosek, 
-Pan Stanisław Wrona — projekt organizacji ruchu można umieścić w projekcie budżetu na 2016 
rok. 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

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

04.07.2015r - uroczystość w Borze Kunowskim w 72 rocznicę pacyfikacji jej mieszkańców, 
06.07.2015r —szkolenie nt." wdrażanie systemu kontroli zarządczej w j.s.t", 
07.07.2015r —posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i bezpieczeństwa w sprawie renegocjacji dzierżawy dotyczących obiektów 
z Panaceum„ 
11.07.2015r —rajd terenowy „brodzkie Wertepy" pod patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Pana A.Jarubasa i Prezydenta Starachowic Pana M.Materka i o godz.22-giej 
wręczenie nagród zwycięskim załogom, 
26.07.2015r —powiatowe obchody Policji w Wąchocku, 
28.07.2015r —posiedzenie Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i bezpieczeństwa z następującą tematyką:- letni wypoczynek dzieci i młodzieży, 
-informacja nt. renegocjacji NZOZ „Panaceum" sp.j. 
30.07.2015r —wyjazd do Kielc na spotkanie z Panem Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia 
w celu omówienia spaw ogólnych związanych z prowadzonymi w naszej Gminie usługami 
medycznymi, 
09.08.2015r —zawody o puchar Wójta Gminy Brody zorganizowane przez Polski Związek 
Wędkarski koło w Brodach, 



10.08.2015r —wyjazd do Warszawy do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na spotkanie 
z Panem Adamem Wasiakiem w celu omówienia spraw dotyczących m.in.: -podpisania umów 
dzierżaw i wysokości czynszu dzierżawnego w obrębie ewidencyjnym Lubienia z przeznaczeniem 
na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków, 
-partycypacja w kosztach zadania pn." przebudowa drogi gminnej Adamów —Trojak", 
22.08.2015r —szkolenie pn. „Fundusz Sołecki —aspekty prawne i praktyczne", 
24.08.2015r —spotkanie z Dyrektorem Rozwoju Regionalnego z Kielc w sprawie możliwości 
pozyskania środków m.in. na sprzęt medyczny, 
25.08.2015r —posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Zebranie sołeckie 
w Kuczowie, 

26.08.2015r. —zebranie sołeckie w Krynkach, 
27.08.2025r —zebranie sołeckie w Lubienii 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 96 osób i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

12-tu radnych Rady Gminy Brody podpisując się pod Rezolucją złożoną do prowadzącego sesję 
w dniu 28 sierpnia 2015 roku wyraziło stanowczy protest przeciwko wypowiedzeniu umowy 
dzierżawy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Panaceum" sp.j.- jedynemu podmiotowi 
świadczącemu usługi zdrowotne na terenie Gminy Brody. W piśmie wyrażają głębokie 
zaniepokojenie sytuacją jaka powstała w służbie zdrowia i chcąc uspokoić niepokoje społeczne 
Rada Gminy oczekuje od Wójta Gminy podpisania najpóźniej do 15 września br umowy dzierżawy 
obowiązującej od 01 stycznia 2016 roku na preferencyjnych warunkach uwzględniając poziom 
finansowania świadczeń medycznych przez NFZ i charakter prowadzonej działalności z podmiotem 
posiadającym odpowiedni potencjał sprzętowy i kadrowy oraz sprawdzonym na rynku usług 
medycznych i gwarantującym udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nie mniejszym jak 
dotychczas. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc podjęcie rozmów w celu zaproponowania 
warunków możliwych do przyjęcia przez spółkę „Panaceum" na warunkach satysfakcjonujących 
obie strony. 
Dyskusja: 
-Pan lek.med M.Maciukajć w swoim wystąpieniu przedstawił jakie działania od 2007 roku 
w zakresie lecznictwa podejmuje spółka „Panaceum% jakie wydatki poczyniła na zakup sprzętu 
medycznego na kwotę 171 tys.zł. W swojej wypowiedzi stwierdził, iż nie byli zaskoczeni 
wypowiedzeniem umowy śledząc przebieg kampanii wyborczej oraz zebrań wiejskich, a także 
z wizyty i wypowiedzi Radnego Pana P.Kosmali w Ośrodku Zdrowia w Stykowie. Mysli, że stawka 
czynszu jest tylko pretekstem, żeby pozbyć się spółki „Panaceum" z budynków gminnych w celu 
utworzenia tu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Lekarze spółki prace znajdą wszędzie, a jak 
będzie Gminny Zakład to wszyscy się przekonają ile to kosztuje, 
-Pan P.Kosmala — stwierdził, iż jest zaskoczony tym co się tu mówi i będzie wyjaśniał postawione 
zarzuty na drodze sądowej. W tym celu poprosił o stenogram z wypowiedzi Pana doktora., 
-Pani D.Głowacka — Sołtys wsi Lipie —porównała swoją niewielką działalność prowadzoną 



w Starachowicach, za którą płaciła czynsz 500z1 a Panaceum za 3 duże budynki tylko kwotę 360z1. 
Zwróciła się z pytaniem do radnych dlaczego bronią bogatych, a nie biednych, 
- Pani E.Sałek —pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Brodach- dziękuje za złożoną Rezolucję, 
w poprzedniej kadencji była radną i zawsze opinia nit składanych sprawozdań ze służby zdrowia 
była oceniana pozytywnie. Prosi o wzajemną rozmowę i współpracę. Ważne jest dobro pacjenta 
i czy będzie miał wszystkie świadczenia po przekształceniu jakie będą mu potrzebne, 
-Pan T.Bemaciak —trzeba rozdzieli co jest działalnością gospodarczą, a co świadczeniem usług 
medycznych, to nadal są nasze budynki, 
-Pan T.Budzyń — Pan doktor przedstawił , że za 171 ty.zł zakupiono sprzętu medycznego, a Pani 
Wójt na zebraniach wiejskich przedstawiła, że Gmina —prosi o wyjaśnienie. Na 11 tys. 
Mieszkańców 7tys jest zapisanych do „Panaceum", a Radni w 80% poparli obecnie funkcjonującą 
opiekę medyczną, 
-Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy —w ewidencji środków trwałych figuruje kwota 
350tys.wydatkowana od 2007r na środki trwałe znajdujące się w Ośrodkach Zdrowia, 
-Pan J.Adamus —ekonomia nie może brać górę nad edukacja i służbą zdrowia, gdyż są to zadania 
własne gminy i nie należy szukać na tych działach zarobku. 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta —radni wiedzieli o kwocie dzierżawy, a mieszkańcy nie. Wójt musi 
dbać o prawo, zarządzenia wydał poprzedni Wójt i obecny tylko to się egzekwuje. Odbywają się 
zebrania wiejskie i mieszkańcy zadecydują w jakiej postaci ma funkcjonować opieka medyczna od 
1 stycznia 2016 roku. Pani Wójt chce negocjacji i nawet gotowa jest pojechać na rozmowę do 
ośrodka zdrowia, 
-Pan D.Krzewski —mieszkaniec sołectwa Dziurów —doktor Pawłowski jako wieloletni lekarz 
w naszej gminie nie zasłużył sobie na taką sytuację. Większość radnych zjednoczyła się w słusznej 
sprawie przedstawiając Rezolucję i to cieszy. Statut daje możliwość konsultacji społecznych 
—referendum i składa w tej sprawie wniosek. Radny jest osoba publiczną i musi się pogodzić 
z krytyką, 
-Wójt Gminy Pani M.Bernat —w imię czego zbierane są podpisy i jaka informacja jest 
przekazywana mieszkańcom? W sąsiednich gminach jest gminna służba zdrowia i dobrze się 
bilansuje. Wszystkie usługi będą na najwyższym poziomie i to we wszystkich 3-ch ośrodkach- taką 
informację prasa powinna przekazać w swoich artykułach, 
-Pan M.Jedliński —wystarczy się cofnąć pamięcior  bo wcześniej u nas był GZOZ i gmina do jego 
funkcjonowania dokładała duże pieniądze. Nie było też tylu specjalistów i badan. Obecni wspólnicy 
są jednocześnie lekarzami i menadżerami, a po zmianie będzie to pewnie dodatkowa osoba. Za 
zgodą i wiedzą Rady były dofinansowane zakupy sprzętu medycznego oraz remonty, 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta —na zdrowiu nie można oszczędzać tylko na kosztach, a teraz nie 
widzi oszczędności, środki gminne poszły na modernizację, a mogły na inne cele. Na zebraniach 
wiejskich jest konsultacja społeczna i po ich zakończeniu można przejść do Rezolucji, 
-Pan R.Dróżdz —zdrowie jest najważniejsze i wymaga tez opieki samorządu. Należy przerwać tą 
dyskusję siąść do stołu i rozmawiać, 
-Pan P.Kosmala — edukacja i zdrowie powinny być w rękach samorządu- jest sprzeciw i to rozumie 
choć nie wiedział o Rezolucji. Nie można powracać do tego jak było, gdyż teraz jest o 50% większe 
finansowanie z NFZ. Martwi go stanowisko większości radnych i polityka, która wkrada się do 



dyskusji. Trzeba wybrać co będzie lepsze dla mieszkańców i zadecydować po odbytych zebraniach 
w sołectwach. 
-Pan W.Janiec —zwrócił się z pytaniem do Pana Maciukajcia czy wyraża wolę pracy w GZOZ jeśli 
zostanie utworzony? —i uzyskał odpowiedz twierdzącą, 
-Pani E.Fogiel —najważniejsze jest dobro wspólnoty i dlatego trwa ta dyskusja. W styczniu 
bieżącego roku jednogłośnie rada przyjęła sprawozdanie z działalności „Panaceum". Ta dyskusja 
powinna zażegnać i uciszyć niepokoje. Trzeba jak najszybciej zakończyć te rozmowy i uspokoić 
emocje. 
-Pan St.Wrona —był na zebraniu wiejskim w Krynicach i uważa, że przebierają formę wieców 
i decyzję w tak ważnej sprawie nie można się na nich opierać, zwłaszcza, że wszyscy nie wiemy co 
w zamian zostanie zaproponowane to tylko obietnice. Poprosił Radcę Prawną o opinię w ciągu 
tygodnia na temat stawek dzierżawnych, która uchwała i zarządzenie jest aktualne oraz jaka rolę 
spełnia Rezolucja, 
-Pan J.Stachuczy —radny powiatu Starachowice —potrzeba jest zgoda oraz uchylenie starej uchwały 
i podjęcie nowej 
-Pan A.Jaromin — sołtys wsi Krynki —był na zebraniu wiejskim w Krynkach i nie było 
jednoznacznego pytanie i odpowiedzi w sprawie „Panaceum", 
-Pan Lis —mieszkaniec Gminy —stwierdził, iż nie jest pacjentem w Panaceum, ani też nie będzie w 
GZOZ. Przysłuchując się dyskusji zastanawia się, czy jest pewność, że będzie lepiej, czy znana jest 
baza fachowców oraz kwoty dofinansowania i koszty?. O jaką kwotę jest walka? I dlaczego 
ryzykuje się zdrowiem mieszkańców? 
-Pani A.Kutera — prosi o przedstawienie wszystkim Radnym w terminie 2-ch tygodni 3-4 warianty 
funkcjonowania ośrodków zdrowia w Gminie Brody wraz z kosztami oraz propozycje dla 
„Panaceum". 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrVIII/42/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/14 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 NrVIII/43/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminny na 2015 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/44/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, 
położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrVIII/45/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowości 
Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 

Uchwała został podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/46/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych 
w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem 
funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NrIII/14/2007 Rady Gminy Brody zdnia 23 marca 
2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Brody dotycząca mieszkańców Młynka 
i Przymiarek. Mieszkańcy Młynka ulicy Leśnej i Łąkowej wystąpili z postulatem o przyłączenie ich 
o Sołectwa Przymiarki, z którym czują się bardziej związani historycznie. Na zebraniach 
ogólnowiejskich mieszkańcy sołectwa Młynek i Przymiarki wyrazili zgodę na taką zmianę granic. 
W związku z powyższym należało doprecyzować granice sołectw i określeniem ich w statutach. 
W dyskusji na wniosek Pani Skarbnik projekt uchwały został wycofany z głosowania, ponieważ 
podjęcie uchwały przed 30 września skutkuje zmianą wysokości środków do Funduszu Sołeckiego. 

Uchwała NrV111/47/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych 
w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem 
funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/48/15 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego 
Uchwałą Rady Gminy Brody NrXLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku. 
-Pani E.Fogiel-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa uzasadniła 
podjęcie uchwały celowością dostosowania do wymogów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu 
Postpowania Administracyjnego. Do 15.09 przyjmowane są wnioski na zasiłek szkolny i stypendia 
(jest to kwota około 167tys.zł) finansowane z dotacji państwa i 20% z budżetu gminy, 7% tej kwoty 
przeznaczane jest na sytuacje losowe uczniów bez względu na dochód rodziny. Uczeń może 
otrzymać przez 6 m-cy kwotę 120z1., którą rozlicza na podstawie rachunków. Pomoc ta przekłada 
się na pomocy społeczną, gdyż w tym okresie jest mniej wniosków składanych do GOPS. Komisja 
stypendialna powołana przez Panią Wójt rozpatruje wnioski, a każdą decyzję administracyjnie 
podpisuje Wójt Gminy. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Brody 
i wyrażenia woli do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wywołał dyskusję: 
-Pan T.Budzyń wnioskuje, aby nie głosować projektu, gdyż na decyzje w tym temacie jest jeszcze 
za wcześnie, a dotacje i tak można otrzymać bez programu, 
-Pan P.Kosmala — to jest przyszłość im wcześniej wejdziemy w ten projekt tym korzystniej. 
Odkładanie opóźni działania, 
-Pan M.Gutowski- Z-ca Wójta- prosi o nie odkładanie projektu uchwały, gdyż program nie rodzi 
skutków finansowych, a i tak program wejdzie w 2016 roku, 
-Pan J.Adamus —obawy są zasadne bo to są dyrektywy unijne i trzeba mieć więcej wiedzy w tym 
temacie, 
-Pan R.Dróżdz ludzie zakładają już baterie słoneczne, czyli nie ma odwrotu od postępu, 
-Pan T.Bernaciak —poczekajmy jeszcze i rozmawiajmy na ten temat, chodzi też o to, aby ludzie nie 
byli zmuszeni do wymiany pieców, 
Projekt uchwały został odrzucony większością głosów: 2 osoby za, 5 przeciw, 8 wstrzymało się. 

-Uchwała NrVIII/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres trzech lat 
w trybie bezprzetargowym Powiatowi Starachowickiemu parteru budynku szkoły podstawowej 
wraz z częścią nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Staw Kunowski, 
oznaczonej jako działka nr 9, będącej własnością Gminy Brody. 

Dyskusja: 
-Pan Miedliński — spytał dlaczego tylko na 3 lata zawiera się umowę- odpowiedzi udzielił Z-ca 
Wójta informując, że poprzednio było 10 lat, ale jest drugi dzierżawca Stowarzyszenie i trzeba 
doprecyzować ze stronami współpracę przy utrzymaniu obiektu i terenu wokół budynku, 
-Pan T.Bemaciak —Komisja Rewizyjna kontrolowała place zabaw przy szkołach i stwierdziła, że 
w Stawie Kunowskim jest bardzo zniszczony, 
-Pani Samela dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej jest gotowa przekazać plac zabaw, 
gdyż nie ma dzieci, które mogłyby z niego korzystać 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVIII/50/15 w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody. 

Dyskusja: 
-Pan Miedliński zwrócił się z zapytaniem: czy zebrania wiejskie odbyte przed wejściem w Zycie 
Uchwały będą ważne —odpowiedzi udzielił Pan Z-ca Wójta stwierdzając, że 14 dni po ogłoszeniu 
Uchwały odbędą się zebrania, które zatwierdzą przeznaczenie środków z Funduszy Sołeckich. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku złożyła Pani D.Dyka — 

Skarbnik Gminy. 



Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 31.217.438,14z1 i zostały wykonane 
w kwocie 16.140.321,33z1 tj.51,70%. Dotacje celowe i środki z UE na wydatki majątkowe 
zrealizowano w 15,85%. Ogólny stan zaległości podatkowych na koniec pierwszego półrocza 
wynosi 1.397.707,53A. Zaległości wzrosły o kwotę 22.961,50z1. Umorzono zaległości podatkowe 
w kwocie 6.706,74z1, a na wniosek podatnika 8.423,00z1 rozłożono na raty. 
Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 30.232.868,27z1 i zostały zrealizowana 
w kwocie 14.371.969,68z1 tj. 47,54%. 
W okresie I półrocza 2015 roku dokonano spłaty długu w łącznej kwocie 922.574,96z1. Informacje 
z wykonania budżetu za I-sze półrocze zostały także złożone z: 
-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, 
-Gminnego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii, 
-Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
-Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, 
-Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Pani Skarbnik złożyła również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 
2015 roku. 

Dyskusja: 
-Pan R.Dróżdz — szczegółowa informacja z wykonania budżetu była omawiana na komisjach 
i dlatego radni nie mają więcej pytań. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną informację. 

Ad.9 
Informacje dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 

omówiła Pani M.Sadowska —kier.Z0EAS w Brodach. 
W roku szkolnym 2015/16 w szkołach prowadzonych przez gminę uczyć się będzie 862 uczniów, 
natomiast w szkołach prowadzone przez inne podmioty 205 uczniów. Łącznie we wszystkich 
szkołach uczyć się będzie 1067 uczniów. Jak co roku w okresie wakacji zostały zaplanowane 
i wykonane prace remontowe i gospodarcze typu: malowanie pomieszczeń, ogrodzeń, cyklinowanie 
podłóg, naprawy hydrauliczne i sanitarne oraz prace remontowe wokół szkoły. 
W roku szkolnym 2015/16 podręczniki będą darmowe dla uczniów klasy I, II i IV szkoły 
podstawowej oraz I klasy gimnazjum. 3 oddziały przedszkolne w Adamowie, Brodach i Lubieni 
otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich oraz budżetu kraju. Gmina zapewni bezpłatny 
transport uczniom jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległość 3 km lub 4 km 
w przypadku starszych dzieci. 
Dyskusji nie było. 
Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

Ad.10 
Pan L.Sarna —Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z realizacji planu 

kontroli za I-sze półrocze 2015 roku. 



Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną informację. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

- Pani Aneta Kutera —proszę o wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Młynek 
ul.Przymiarki, 
- raport z wykorzystania przesunięcia środków —cele medialne, 
-jak zostały wykorzystane do tej pory i jaka jest perspektywa wydatkowania dalszej kwoty, 

-Pan Leszek Sarna —proszę o wykonanie tablic informacyjnych (z numerami posesji) ul.Leśna, 
Nad Kamienną, 

-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę o obniżenie nasypu pobocza 0,50m na skrzyżowaniu ul.Widok 
z ul.Nad Zalewem koło figury i sklepu na zakręcie. Jest pozwolenie na wykonanie tych prac 
właścicielki gruntów. Po wykonaniu tych prac poprawi się bezpieczeństwo i widoczność na tym 
dość kolizyjnym odcinku. Sprawa jest dobrze znana inwestycją UG Brody, 
-proszę o zainstalowanie barier sprężystych na poboczu przepustu, cieku wodnego (rzeczki) —droga 
powiatowa nr 0626T Styków-Ruda-Brody na pograniczu sołectw Styków-Ruda (wyjazd z lasu od 
Stykowa), 
Proszę o ujęcie w planach finansowych na 2016 rok na w/w budowy chodnika dla pieszych ul.Nad 
Zalewem od figury do ul.Dużej w Rudzie, 
Mieszkańcy Rudy dziękują za odmalowanie przejść dla pieszych w rejonie szkoły w Rudzie, 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę o przegląd hydrantów pożarowych w Kuczowie, 
-proszę o zabezpieczenie dwóch studni wiejskich na ul.Wysokiej w Kuczowie, 
-proszę o utwardzenie drogi na ul.Mokrej, 

Pan Marek Jedliński —zwracam się z uprzejma prośbą o wykonanie kosztorysu położenia nakładki 
bitumicznej wraz z odwodnieniem na ul.Słonecznej w miejscowości Jabłonna, 

-Pan Stanisław Wrona —proszę o oczyszczenie i udrożnienie przepustu pod drogą gminną 
(ul.Rzemieślnicza) oraz dalej na posesji Pana Bieleckiego. Przepust został prawie całkowicie 
zamulony po obfitych opadach deszczu w zeszłym roku, 

-Pan Jarosław Wójcik —proszę o naprawę tablicy informacyjnej znajdującej się przy 
ul.Wójtowskiej obok posesji P.Adamczyk, 
-proszę o usunięcie dzikiego wysypiska przy ul.Wójtowskiej (w lasku) na wysokości posesji 
P.Kupisz, 

-Pani Ewa Fogiel —w imieniu wszystkich użytkowników ul.Szkolnej w Brodach zwracam się z 
prośbą o wykonanie nowej nawierzchni na tej ulicy na odcinku od wiaduktu do tzw. Mostku. Ruch 
na tym odcinku odbywa się obecnie tylko jednym pasem co stwarza ogromne zagrożenie dla 



uczestników ruchu oraz mieszkańców. Tak fatalnego stanu nawierzchni nie ma już na żadnej z 
dróg powiatowych, 

-Pan Rajmund Dróżdz —zwracam się z prośbą o oczyszczenie rowów przy uldłżeckiej w Lubienii 
DK nr 9 
-proszę o wykoszenie poboczy przy ul.Zachodniej w Lubienii (droga powiatowa), 

-Sołtys Pani Beata Szustak —proszę o uzupełnieni poboczy przy drodze powiatowej (Brody-
Styków), 
-proszę o wykoszenie poboczy (obszerne) przy krzyżówce Styków w stronę wiaduktu kolejowego, 
-proszę o wykoszenie całej skarpy; część dotyczy drogi powiatowej, a cześć drogi gminnej 
w Rudzie koło przejazdu kolejowego. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

Prowadzący sesję odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy 
-Wojewoda Swiętokrzyki —odpowiedział, że nie znalazł podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Pana Janusza Adamus z uwagi na naruszenie art.24f ustawy o samorządzie 
gminnym, 
- Urząd Gminy —stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej przedłożyło poniższe sprawozdania: 
-z realizacji planu kontroli za I-sze półrocze 2015 roku, 
-z przebiegu i efektów przeprowadzonych kontroli za I-sze półrocze 2015 roku, 
- Wojewoda Swiętokrzyski powiadomiła o ogłoszeniu klęskę suszy w naszym rejonie. Przez Panią 
Wójt została powołana Komisja, a wnioski można składać w Ref.Geodezji, 
-Pan J.Adamus —zwrócił uwagę na prowadzenie sesji, aby dyskusja była na wysokim poziomie 
trzeba panować nad dyskusją, oraz zaapelował, aby wzajemnie się nie obrażać, 
-Pan P.Kosmala —poprosił o stenogram z wystąpienia Pana M.Maciukajcia oraz dla powagi sesji 
poprosił o wyeliminowanie takich sytuacji, w których obraża się innych swoimi wypowiedziami. 
Radni chcą dobra dla mieszkańców, nie zgadzanie się w pewnych sprawach to też forma dyskusji. 
Należy unikać nieprzyjemnych sytuacji, 
-Pan M.Jedliński — nie można odpowiadać za innych co zrobią lub co powiedzą. Trudno jest 
zapanować nad innymi osobami, ale każdy powinien brać za siebie odpowiedzialność. Zwrócił się 
o informację kto odpowiada za hydranty? Gdyż w jego miejscowości często nie ma wody. Zgłaszali 
już ten problem do PWiK w Starachowicach —prosi również o interwencję i zgłasza przegląd 
hydrantów w jego miejscowości, 

-Pani A.Kutera —poprosiła o raport wykorzystania środków na usługi medialne? 
-Pan R. Dróżdz —prosi o wyjazd Komisji w celu sprawdzenia oświetlenia ulicznego, 
- Pan J.Wójcik —zapytał o wiaty przystankowe, które miały służyć dzieciom, a jeszcze ich nie ma 



Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.14,30 zakończył obrad sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy 
ustalono na dzień 25 września 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21.09.2015 r godz.15,00, 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.09.2015 roku godz.15,15 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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