
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół NrIX/2015 
Z sesji Rady Gmin Brody odbytej dnia 25 września 2015r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji Rady Gminy 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie i powiecie Starachowickim 
9.0cena stanu rowów odwadniających w Gminie Brody 
10.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2016-2019. 
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 15-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 

-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 

-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pani Grażyna Jesionek-radca prawna 
-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatowy 
-Pani Wioletta Hamera- Komendant Komisariatu Policji w Brodach 
-Pan Tomasz Chamera —Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach 

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

Miłym akcentem rozpoczęcia sesji było przywitanie oklaskami mistrza świata w wędkarstwie 
rzutowym Pana Jana Kitę z Klubu Kiełb przy Polskim Związku Wędkarskim koło w Brodach. Za 
promocję Gminy Brody w kraju i poza jej granicami oraz za osiągane wyniki sportowe Pani Wójt 



M.Bernat złożyła gratulację i wręczyła nagrodę pieniężną. Do gratulacji dołączyli się wszyscy 

obecni na sesji. 

Ad.2 Prowadzący sesję odczytał porządek obrad Do zaproponowanego porządku obrad Pan 
Wojciech Janiec złożył pisemny wniosek, który osobiści odczytał informując, że składa rezygnację 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz jednocześnie 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy prosząc o uszanowanie podjętej decyzji. 

Rezygnacja z funkcji została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów 12 za 3 

wstrzymujące się. 

-W dyskusji większością głosów przy 3 wstrzymujących ustalono, że wybory nowej osoby 
funkcyjnej odbędą się po pkt. 6 obrad i porządek obrad z dodatkowym tematem został przyjęty 
większością głosów przy 3 wstrzymujących się. 

Ad.3 Do odczytanego protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2015 roku radny Pan Piotr Kosmala 
złożył pisemny wniosek o wprowadzenie następujących zmian: 
-zaprotokołowanie całej wypowiedzi Pana Maciukajcia, która w obecnym protokole jest 
niekompletna, oraz dołączenie do protokołu tej wypowiedzi w formie załącznika, przypominam, iż 
wypowiedz została odczytana z kartki, 
-uzupełnienie odpowiedzi i poprawienie błędu rzeczowego: radny P.Kosmala nie zgłaszał wniosku 
o wydanie stenogramu z wypowiedzi Pana Maciukajcia w pkt. 6 lecz w pkt.12 tematyki obrad, 

-usunięcia błędu ortograficznego przy wypowiedzi Pana M.Jedlińskiego, 
-usuniecie braku ad.6 Uzasadniając swój wniosek tym, że niekompletność lub nieprawidłowość w dokumentacji, 
a w szczególności wybiórcze lub wyciągnięte z wypowiedzi pojedyncze zdania mogą wpływać 
i mieć duże znaczenie dla zrozumienia pewnej formy wypowiedzi oraz jej treści. 

84 
34 ust.1 pkt.4 Statutu Gminy Brody przyjętego Uchwałą NrVIII/64/2009 z dnia 25 września 

2009r. określa co powinien zawierać protokół, a mianowicie: przebieg obrad, streszczenie 
wystąpień, dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych uchwał, opinii, wniosków, rezolucji 
i interpelacji. W związku z powyższym nie jest możliwe zaprotokołowanie całej wypowiedzi, 
a także przymuszenia do dołączenia tej wypowiedzi do protokołu jeśli nawet została odczytana 
z kartki. Pomimo tego taka prośba zostało dnia 09.09.br. wysłana do przedmówcy lecz nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Pozostałe braki zostały usunięte zgodnie z sugestią Pana Radnego. 

Należy nadmienić, iż zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym załącznik nr 2 
do Rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, protokoły z sesji są 
kwalifikowane do kat.A czyli posiadają wartość historyczną i po czasowym ich przechowywaniu 
w archiwum zakładowym Urzędu Gminy są przekazywane do Archiwum Państwowego. 



Protokół z ostatniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizacje uchwał podjętych na sesji w dniu 28.08.br omówił Pan mgr inż. Jan Kosiela 

Sekretarz Gminy informując, ze: 

-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. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/43/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/44/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, 
z przeznaczeniem na cele budownictwa jednorodzinnego 

-Uchwała NrVIII/45/15 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 NrVIII/46/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 630/3 położonych w miejscowości 
Brody z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

-Uchwała NrVIII/47/15 w sprawie ustalenia 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. 
Powyższe uchwały został przedstawione Wojewodzie Swiętokrzyskiemu wraz z załącznikami oraz 
dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Ponadto, 
sporządzone podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych 
planów zagospodarowania dla tych działek zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. 
Podjęte uchwały będą obowiązywały po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Swiętokrzyskiego nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

-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 
Zmiany zostały wprowadzone, uchwała jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami 



-Uchwała NrVIII/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres trzech lat 
w trybie bezprzetargowym Powiatowi Starachowićkiemu parteru budynku szkoły podstawowej 
wraz z części nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Staw Kunowski, 
oznaczonej jako działka nr 9 będącej własnością Gminy Brody 
Uchwała jest w trakcie realizacji, na jej podstawie Urząd Gminy przygotował umowę użyczenia 
i w najbliższych dniach umowa ta zostanie podpisana przez Wójta i przez Starostę. 

-Uchwała NrVIII/50/15 w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody 
Uchwała została ogłoszona dnia 04:09.br w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Swiętokrzyskiego i weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia tj. od dnia 17.09.br. 

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

-naprawa tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul.Wójtowskiej obok posesji P.Adamczyka 
została zlecona ZGK w Brodach 
-teren „dzikiego wysypiska" przy ul.Wójtowskiej został uprzątnięty w dniu 09.09.br.—odpowiedzi 

na interpelacje Pana Jarosława Wójcika, 

-wykonanie tablic informacyjnych (z numerami posesji) ul.Leśna i ul.Nad Kamienną zostanie 
zrealizowane do końca br. Jednocześnie informuje się iż w roku 2016 zacznie funkcjonować 
Fundusz Sołecki, z którego środków możliwa będzie realizacja potrzeb związanych m.innymi 
z zamontowaniem dodatkowych tablic z nazwami ulic 
-system odwodnienia ul.Słonecznej w Dziurowie został zmodernizowany w ramach przebudowy 
drogi powiatowej nr 0613 i bez zarzutu spełnia swoją funkcję w zakresie odprowadzenia wody 
opadowej z terenu pasa drogi powiatowej. Natomiast posesja położona przy ul.Słonecznej nr 13 
podtapiana jest przez wodę spływającą z drogi gruntowej, zlokalizowanej na wprost w/w posesji, na 
co zarządca drogi powiatowej nie ma wpływu 
-odwodnienie ul.Sw. Jana zostanie kompleksowo rozwiązane w ramach planowanej na przyszłe lata 

przebudowy drogi 
-sprawa wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dziurów 
i Warszawka na posiedzeniu Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została negatywnie 
zaopiniowana—odPowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny, 

-plac zabaw w Stawie Kunowskim jest własnością Starostwa Powiatowego i został wykonany dla 
potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej. W sprawie wykonania napraw zwróciliśmy się do 
Starostwa Starachowickiego , 
-interpelacje dotyczące: 



-zainstalowania barier sprężystych na poboczu przepustu cieku wodnego (rzeczki) —droga 
powiatowa nr 0626 T Styków-Ruda-Brody na pograniczu sołectw Styków-Ruda (wyjazd z lasu od 

strony Stykowa), 
-ujęcie w planach finansowych na 2016 rok budowy chodnika dla pieszych ul.Nad Zalewem od 
figury do ul.Dużej w Rudzie, 
-obniżenie nasypu pobocza 0,5m na skrzyżowaniu ul.Widok z ul.Nad Zalewem w Rudzie na 
zakręcie koło figurki i sklepu przekazano do ZDP Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska. 
Otrzymano odpowiedz, iż skarpa znajduje się poza pasem drogowym co nie pozwala zarządcy drogi 
na podjęcie działań zmierzających do jej niwelacji. Natomiast w celu poprawy widoczności 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego na bieżąco podcinają zakrzaczenia i wykaszają trawę rosnącą na 

skarpie -odpowiedzi na interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka 

-Zarząd Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi, iż remonty cząstkowe prowadzi na bieżąco 
w ramach potrzeb. Ubytki w nawierzchni jezdni ul.Starachowickiej w Lipiu zostaną uzupełnione 
w ramach bieżącego utrzymania. Natomiast proszą o uściślenie wniosku dotyczącego udrożnienia 
i oczyszczenia poboczy co pozwoli na właściwe rozpatrzenie i zajęcie stosowanego stanowiska- 
odpowiedz na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

- PWiK w piśmie z dnia 10.08.br wyjaśniło, że braki wody spowodowane są tym, że w okresach, 
kiedy są wysokie temperatury zwiększa się pobór wody szczególnie w godzinach popołudniowych 
i wieczornych. W planie przyszłorocznym zaplanowana jest modernizacji wodociągu zasilającego 
miejscowości: Dziurów, Kuczów i Jabłonna. Budowa nowego odcinka sieci pozwoli odciążyć 
znaczny obszar poboru wody, zasilany dotychczas przez jedna nitkę. I etap tej inwestycji jest już 
w trakcie realizacji, prace rozpoczęły się w m-cu lipcu br. 
-interpelacje dotyczącą wykonania kosztorysu nakładki bitumicznej wraz z odwodnieniem 
ul.Słonecznej w Jabłonnie omówiono z Panem Radnym na spotkaniu w dniu 17.09.br -odpowiedzi 

na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-interpelacje dotyczącą oczyszczenia rowów przy uldłżckiej w Lubieni DK Nr 9 przekazano do 
GDDKiA oddz. w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska 
-wykoszenie poboczy przy ul.Zchodniej w Lubieni (droga powiatowa) przekazano do ZDP 

w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska—odpowiedzi 
na interpelacje Pana Rajmunda 

Drożdza, 
-interpelacje dotyczącą wykonania nowej nawierzchni na ul.Szkolnej w Brodach na odcinku od 
wiaduktu do tzw mostku przekazano do ZDP w Starachowicach z prośbą o zajecie stanowiska 
—odpowiedz na interpelację Pani Ewy Fogiel 

Projekt organizacji ruchu może być zlecony do wykonania po zabezpieczeniu środków finansowych 
w budżecie gminy. Jest to koszt od 35 000 do 55 000zł brutto i jego wykonanie zostanie 
przedstawione jako propozycja do budżetu na 2016 rok 



-zasadność wykonania przejść dla pieszych przy szkołach na terenie gminy Brody zostanie 

określona przez 
komisję—odpowiedzi na wnioski Pana Janusza Adamus, 

-w sprawie oczyszczenia i udrożnienia przepustu pod drogą gminną (ul.Rzemieślnicza) oraz dalej 
na posesji Pana Bieleckiego wystąpiono do Swietokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach oddział w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska 
—odpowiedzi na interpelacje Pana Stanisława Wrony, 

-do oczyszczenia rowu przy ul.Pogodnej w Kuczowie ZDP w Starachowicach przystąpi w okresie 

jesiennym w ramach prac utrzymaniowych—odpowiedz 
na wniosek Pani Agnieszki Jeziorskiej — 

Sołtysa wsi Kuczów, 
-w dniu 31.08.br Pani Wójt zwróciła się z pisemną prośbą do PWiK w Starachowicach o przegląd 
hydrantów w całej Gminie i otrzymaliśmy ustne zapewnienie od Pana Dominika Stępniewskiego 

Mistrza Wydziału Sieci PWiK w Starachowicach. 
-po wizji w terenie przez pracowników Urzędu Gminy (Pani .Kucharczyk i Pan W.Stępień) 
w Kuczowie ul.Wysoka 64 i 94 stwierdzono, że studnie są zabezpieczone przed bezpośrednim 
dostępem i nie ma zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców. Przy studni koło nr 64 zostały 

dodatkowo zabezpieczone drzwi wejściowe -utwardzenie drogi na ul.Mokrej w Kuczowie zostanie wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

dróg 
—odpowiedz na interpelację Pani Jadwigi Bonia 

-modernizację dachu na szkole w Rudniku zgodnie z podpisana umową użyczenia wykonuje 
użytkownik obiektu tj Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik 

—odpowiedz na 

interpelację Pana A.Jagiely 

-wykoszono pobocza przy ul.Stoczki w Brodach, 

-
wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w Młynku ul.Przymiarki zlecono ZGK w Brodach 

-wizje lokalną na wysokości posesji nr 65 w Młynku ul.Przymiarki przy zapadającej się studzience 

kanalizacyjnej i jej naprawę zlecono ZGK w Brodach, -w dniu 9 września br przeprowadzono wizję lokalną w miejscowości Młynek ul.Przymiarki w celu 
eliminacji podtopień oraz likwidacji tam zbudowanych przez bobry. Wystąpiono do zarządcy cieku 
tj.Swiętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oddział Starachowice 
o likwidacje tam, a do Zarządu Dróg Powiatowych o oczyszczenie przepustu drogowego oraz 
rowów odwodnieniowych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, 
-na obecna chwilę realizowane są zadania w zakresie obsługi medialnej, promocji gminy oraz 
wyszukiwania możliwości finansowania zadań gminy i podmiotów działających na terenie gminy ze 
środków zewnętrznych. Raport z wykorzystania środków na cele medialne zostanie przestawiony po 
zakończeniu współpracy z firmą zewnętrzną i wyczerpaniu środków, 
-zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka, jeżeli droga z domu do szkoły przekracza: 
-3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych

,  

-4km w przypadku uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjum. 



Mierzeniu podlega najkrótsza droga publiczna jaką dziecko pokonuje zwyczajowo do szkoty. Droga 
dzieci z Budów Brodzkich do szkoły w Brodach przez Stoczki wynosi 2,4km, natomiast przez 
Młynek 5,2km. Liczba dzieci -13. 
Roczne koszty transportu PKS -8.287,50z1, Firma DARKOM -50.000zł., Firma Jezierski -35.000zł. 
—odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera 

Dyskusja: 
-Pani A.Kutera —stwierdziła, że nie uzyskała wyczerpujących informacji nit usług medialnych chce 
je znać teraz, a nie po zakończeniu umowy, oraz nie uzyskała odpowiedzi oraz wariantów 
funkcjonowania służby zdrowia w Gminie, 
-Pan J.Adamus -poparł wniosek o zrobienie projektu organizacji ruchu, 
-Pan R.Dróżdz — prosi o prowadzenie rozmów z ZDP w Starachowicach nit wycięcia zakrzaczeń 
przy drogach, 
-Pan T.Bernaciak podziękował za obniżenie pobocza drogi w Rudzie. 

Rada Gminy przyjęła informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

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

uczestniczyła: 

28.08.2015r — zebranie wiejskie w Lipiu, 

31.08.2015r — zebranie wiejskie w Rudniku, 

01.09.2015r — zebranie wiejskie w Borze Kunowskim 

02.09.2015r — zebranie wiejskie w Jabłonnie 
03.09.2015r — zebranie wiejskie w Adamowie 

04.09.2015r — zebranie wiejskie w Dziurowie 

06.09.2015r —dożynki w Gminie Pawłów 
07.09.2015r —zebranie wiejskie w Budach Brodzkich 

08.09.2015r —zebranie wiejskie w Brodach 

09.09.2015r —zebranie wiejskie w Młynku 
10.09.2015r 

—zebranie wiejskie w Rudzie i Stawie Kunowskim oraz spotkanie z przedstawicielami 

Poczty Polskiej w sprawie wykupu udziałów przez Gminę, 
11.09.2015r —zebranie wiejskie w Stykowie 

15.09.2015r. 
—spotkanie z Prezesem MZK Starachowice —panem Ryszardem Staszewskim 

w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy. Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy 
w sprawie pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców, jak również w sprawie wsparcia 
finansowego dla klubu piłki nożnej „Kamienna" Brody 
2'7.08.2025r —NFZ Łódz 

-oraz przyjmowanie interesantów i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 



Zgodnie z wprowadzona zmianą w porządku obrad i w związku ze złożoną rezygnacją z pełnionych 
funkcji przez Pana Wojciecha Janiec Radni przystąpili do uzupełnienia składów osobowych 
w Radzie podejmując następujące uchwały: 
-Uchwała NrIX/51/2015 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy-
uchwała została podjęta większością głosów: 12 za, 2 wstrzymujące się (Radnego Pana Ałagieły 

nie było na sali w trakcie głosowania). 
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów radni zgłosili tylko jednego kandydatka Pana Rajmund Drożdza, który 

wyraził zgodę. 
-Uchwała NrIXJ52/2015  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody 
Uchwała został podjęta większością głosów: 12 za, 3 wstrzymujące się 
-Uchwała NrIXJ53/2015w 

sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody 
Uchwała została podjęta większością głosów: 12 za, 3 wstrzymujące się 
Powołana Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, przygotowała karty do głosowania, parawan 
oraz urnę zgodnie z przyjętym Regulaminem głosowania. Przeprowadziła głosowanie tajne 
i odczytała protokół stwierdzający wybór Pana Rajmunda Drożdza na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy większością głosów. 
-Uchwała NrIXJ54/2015w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody została 
podjęta większością głosów:11 za, 3 wstrzymujące się (Radnej Pani A.Boroń nie było na sali 

podczas głosowania), 
-Uchwała NrIX/55/2015 

 w sprawie zmiany uchwały NrI/5/2014 Rady Gminy Brody z dnia 01 

grudnia 2014 roku Pan Rajmund Dróżdż został jednocześnie wybrany na Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów. Uchwała została podjęta większością głosów:11 za ,3 wstrzymujące się (Radnej Pani A.Boroń nie 

było na sali w trakcie głosowania), Pan R.Dróżdz podziękował za wybór i jednocześnie zrzekł się funkcji członka Komisji Rewizyjnej. 
Do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Pan J.Adamus zgłosił Panią A.Kutera, która wyraziła 
zgodę na pracę w tej Komisji. Innych propozycji nie zgłoszono. 
-Uchwała NrIXJ56/2015 

 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta większością głosów: 12 za, 2 wstrzymujące się (Radnej Pani A.Boroń nie 

było na sali w trakcie głosowania). Pani Wójt M.Bernat podziękowała za dobrą współpracę Panu W.Janiec i złożyła gratulacje nowemu 

Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Panu R.Dróżdż. 

Ad.7 Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 
Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrIXJ57/15 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIXJ58/15 w sprawie przyjęcia „Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy 
Brody i wyrażenia woli do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 
Uchwała ta na poprzedniej sesji została odrzucona jednakże po szczegółowym omówieniu 
ponownie na komisjach rady, została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIX/59/15 
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 

roku 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrIX/60/15 
w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy w Brodach w Gminnej 

Radzie Pożytku Publicznego w Brodach. 
Uzasadnienie podjęcia uchwały omówił Sekretarz Gminy Pan J.Kosiela informując, że skończył się 
dwuletni okres kadencji i istnieje konieczność powołania nowego składu. W poprzedniej kadencji 
funkcje tę pełniała Pani E.Fogiel jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa i proponuje, aby pozostała na następną kadencji. Pani E.Fogiel wyraziła zgodę, 
a ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono Uchwała z powyższą kandydaturą został podjęta 

jednogłośnie. 

-Uchwała NrIX/61/15 
w sprawie nieodpłatnego przekazania na cele publiczne nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody 

ul.Starachowicka gmina Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIX/62/2015w 
sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 

2014-2020. Dokument ten służy do sięgania po środki unijne i należy go aktualizować dostosowując do potrzeb 

rozwojowych Gminy. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie i powiecie starachowickim 
prezentacją multimedialną przedstawiła Komendant Komisariatu Policji w Brodach podinsp. Pani 
Wioletta Hamera. W porównaniu do roku ubiegłego w naszej gminie spadła ilość kradzieży, 
włamań oraz wypadków ze skutkiem śmiertelnym, natomiast wzrosła ilość rozbojów, pobić oraz 
interwencji domowych łącznie z zakładaniem niebieskich kart. W przypadku tych przestępstw jest 

postęp, gdyż możliwy jest sądowy zakaz zbliżania się. 
Dyskusja: -Pan Miedliński —zapytał o możliwość przebadania się alkomatem na komisariacie dla sprawdzenia 
stanu trzeźwości kierowcy przed podróżą- i uzyskał odpowiedz pozytywną, 



-Pan Wożniak —mieszkaniec Rudnika —spytał o możliwość ustawienia zakazu wyprzedzania w tej 
miejscowości ponieważ mieszkańcy skręcają do swoich posesji, 
-Pan P.Sołtysik —mieszkaniec Krynek- zgłosił interwencję w dwóch indywidulnych sprawach do 
Komisariatu Policji w Brodach, a których załatwienie go nie satysfakcjonuje, 
-Pan P.Kosmala —przez Sołectwo Lipie transportowane jest drewno z lasu przeładowanymi 
ciężarówkami, które zanieczyszczają drogi i jadą z dużą prędkością- prosi o częstsze kontrole, 
-Pan J.Grudniewski —istnieje problem narkotyków i dopalaczy- jakie są działania policji w tym 
temacie oraz czy sami nie są w to zamieszani? 
-Pan J.Krawczyk —prosi o ustawienie na drodze 42 w miejscowości Kuczów fotoradaru, ponieważ 
kierowcy na tym odcinku drogi rozwijają duże prędkości, 
Dyskusji przysłuchiwał się Pan Tomasz Chamera nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji 
w Starachowicach, który stwierdził, że chętnie uczestniczy w różnych spotkaniach i wysłuchuje 
problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. Komenda Powiatowa Policji zakupiła dużo 
alkomatów, lecz nie wszystkie posiadały odpowiednie certyfikaty i dlatego nie każdy radiowóz jest 
wyposażony w takie urządzenie, ale posiada inne, które potrafi ocenić czy kierowca pił alkohol 
i wówczas przewożony jest na dalsze badania. W budynku komendy jest dostępny alkomat do 
ewentualnego sprawdzenia się. 
Na szczeblu wojewódzkim powstała koalicja składająca się z różnych służb, która monituje 
i zapobiega rozpowszechniania się dopalaczy i narkotyków. Obserwują strony internetowe oraz 
prowadzą rozmowy na ten temat z uczniami i rodzicami. 
Znają problem związany z uciążliwością prowadzonego transportu drewna i będą prowadzić takie 
kontrole, ale też proszą o telefony z informacją o konkretnych numerach rejestracyjnych 
samochodów. 
W aferę z narkotykami są zamieszani policjanci, ale nie z terenu powiatu starachowickiego, tylko 
Prokuraturę w Starachowicach obdarzono zaufaniem i przekazano sprawy z innych terenów do jej 
rozpatrzenia. 
Fotoradaiy rozmieszczane są w miejscach gdzie jest dużo kolizji, zdarzeń, wypadków i zagrożeń. 
Odcinek drogi w Kuczowie jest często kontrolowany, ale na umieszczenie tam fotoradaru nie mają 
dużego wpływu. Wzrasta ilość samochodów, a drogi nie są odpowiednio rozbudowane. Ważna jest 
kultura i rozwaga użytkowników dróg, aby spadała ilość wypadków i kolizji. 
Pani E.Fogiel —dziękuje za współpracę i asystę w interwencjach domowych, prosi o takie dyżury 
w godzinach popołudniowych z pracownikami GOPS w Brodach 
Rada Gminy przyjęła złożoną informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad.9 
Informacja dotycząca oceny stanu rowów odwadniających szczegółowo była omawiana na 

Komisjach Rady Gminy wobec powyższego prowadzący sesję poprosił radnych o zadawanie pytań: 
-Pan L.Sarna — co z rowem przy ul.Spadowej w Dziurowie — otrzymał odpowiedz, że będzie 
odbudowany do końca września prosi o potwierdzenie tej daty —Sekretarz Gminy Pan J.Kosiela 
udzielił odpowiedzi informując, że dokonano zgłoszenia do Wydz. Budownictwa i po upływie 30 
dni będzie on wykonywany, 
-Pan Miedliński wody z ul.Górnej i ul.Spacerowej spływają do Stykowa- prośba o odbudowanie 

rowu, 



-Pani E.Fogiel -podziękowała za uprzątnięcie trójkąta na ul.Szkolnej w Brodach. Nadal 
opracowywana jest koncepcja unormowania wody spływającej ciekiem z Lubienii. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Ad.10 
Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 27 maja 2015 roku poinformował Radę 

Gminy Brody iż z dniem 31 grudnia 2015 roku upływa 4 letnia kadencja ławników w Sądzie 
Rejonowym w Starachowicach i należy wybrać ławników na kadencję 2016-2019. Na nową 
kadencję należy wybrać 3 ławników w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Informacja dotycząca: 
-ilości wybieranych ławników, 
-kto może zostać ławnikiem, a kto nie 
-terminy zgłaszania kandydatów 
-oraz wymagane dokumenty 
Została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń UG Brody oraz w lokalnej prasie. 

-Rada Gminy Brody Uchwałą Nr VII/40/15 z dnia 29 czerwca 2015 powołała Zespół opiniujący 
zgłoszonych kandydatów. Do wyznaczonego terminu tj 30.06.br zgłoszono 5-ciu kandydatów na 
ławników: 3 osoby przez Prezesa Sądu, a 2 osoby zgłosili mieszkańcy gminy. W dniu 17 września 
br Zespół przeanalizował złożone dokumenty pod względem ich kompletność i wiarygodności 
sprawdzonej przez Swiętokrzyskiego Komendanta Policji w Kielcach. Pan J.Kosiela 
przewodniczący Zespołu przedstawił Radzie Gminy krótkie charakterystyki kandydatów oraz opinię 
i rekomendację Zespołu przekazując Radzie Gminy wszystkie 5 kandydatur pod głosowanie tajne. 
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę NrIN163/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania 
w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach i wybrali Komisję Skrutacyjną 

w osobach: 
-Marek Jedliński, 
-Aneta Kutera 
-Jarosław Wójcik 
Powyższe osoby wraziły zgodę na pracę w tej komisji, przygotowali karty do głosowania 
i przeprowadzili głosowanie tajne odczytując protokół informujący iż ławnikami kadencji 2016- 

2019 zostali wybrani: 
-Rajmund Gębura i Zofia Kania o Sądu Rodzinnego oraz Pani Agnieszka Jeziorska do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę NrIX/64/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 23016-2019. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

- Pani Aneta Kutera 
—proszę o informację jak są wykorzystane pieniądze z przesunięcia środków 

na cele medialne: 



-jakie dokumenty zostały wystawione, 
-oraz jakie czynności zostały wykonane. 
-proszę o ustawienie znaku informującego „Młynek ul.Leśna" przy Szarym Wilku i na 
skrzyżowaniu w miejscowości Lubienia ul.Wschodnia z ul.Leśną w Młynku oraz wycięcia 
zakrzaczeń przy wyj eżdzie z niej. Młynek ul.Leśna. 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę o utworzenie drogi asfaltowej na ul.Wspólnej (świerta), 
-proszę o utwardzenie drogi i założenie korytek ściekowych na łączniku dróg ul. Wysokiej 

i ul.Pogodnej, 
-proszę o wycięcie zbędnych krzaków na u1.0strowieckiej nr 13 (kanał), 
-proszę o budowę chodnika dla pieszych przy drodze krajowej 42 przy ul. Ostrowieckiej 

w Kuczowie. 

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

(wymiana łożyska) 

-Pan Leszek Sarna i Sołtys wsi Dziurów Pan Marian Bębas: 
—oczyszczenie rowu przy ul.Nad Kamienną, 
-przycięcie drzew przy ul.Spokojnej, 
-dokończenie naprawy mostu —wymiana blachy 
-naprawa ubytków na ul.Północnej, 
-
uporządkowanie terenu przy rzece Kamiennej od mostu w Stykowie —usunięcie dzikich wysypisk 

śmieci, ustawienie koszy, 
-ustawienie kosza na przystanku przy ul.Północnej 

Pani Renat Kita —Sołtys wsi Bór Kunowski — 
ponownie proszę o naprawienie ubytku w drodze 

gminnej przy ul.Nowej, 
-ponownie proszę o zgłoszenie się do Zarządu dróg Powiatowych o wycięcie zakrzaczeń na drugim 
zakręcie (jadąc od Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim) przy drodze powiatowej, 
-proszę o zwrócenie się do Zakładu gazownictwa w Starachowicach o uzyskanie odpowiedzi 
dotyczącej założenia gazu ziemnego w Borze Kunowskim. Lista chętnych została złożona 
w sekretariacie Gminy Brody kilka miesięcy temu i nie otrzymaliśmy odpowiedzi czy ta inwestycja 

jest możliwa w naszej miejscowości. 

-Pani Beata Szustak — 
proszę o systematyczne opróżnianie kosza koło tunelu kolejowego 

w Rudzie 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

Do Rady Gminy wpłynęło pismo o zabranie głosu w wolnych wnioskach przez Pana doktora 

„Pawłowskiego 
-w swojej wypowiedzi Pan doktor podziękował Radnym za złożenie Rezolucji pozytywnie 
oceniającej działalność NZOZ „Panaceum" i odniósł się do sytuacji jaka wytworzyła się po 



wypowiedzeniu umowy dzierżawy przez Panią Wójt Gminy Brody. GZOZ był niewydolny 
finansowo dlatego ówczesne władze zadecydowały o jego przekształceniu, a zachętą dla nowego 
świadczeniobiorcy była niska stawka podatku. Stwierdził, że głosy krytyczne i niesprawiedliwe 
o obecnym podmiocie wypowiadają pacjenci nie zapisani do Zakładu i nie mają wiedzy na ten 
temat. Natomiast do NZOZ „Panaceum" oraz Wójta Gminy nie wpływały skargi od pacjentów, nie 
było również negatywnych opinii z NFZ. Pan doktor twierdzi iż nie otrzymał odpowiedzi na pisma 
i propozycje składane po wypowiedzeniu umowy. 24.09.br złożył pismo odnośnie pracowników, 
którym powinien wręczać wypowiedzenia i rozpocząć likwidację zakładu z dniem 28 września br. 
Zabierając sprzęt medyczny, który zakupili z własnych środków. Nowy podmiot, który zacznie 
działalność od 01 stycznia 2016 roku w formie GZOZ musi spełnić określone warunki i terminy, 
aby otrzymał dofinansowanie z NFZ. Nie będzie miał też środków na rehabilitację, bo punktowana 
jest ciągłość. Dodatkowe środki, które pójdą na administrację mogłyby być wykorzystane np. na 
szczepionki. Usługi zdrowotne dla mieszkańców Gminy Brody jako lekarze świadczą od 40-25 lat 
i dużym zaskoczeniem, a także rozczarowaniem jest obecna sytuacja — prosi więc o obiektywizm, 
bo w sąsiednich gminach nie ma podmiotu, który posiada taki duży zakres usług medycznych. 
-Pani E.Sałek —pielęgniarka zatrudniona w NZOZ „Panaceum" odczytała w imieniu pracowników 
podziękowania dla radnych i mieszkańców, którzy wypowiadali się pozytywnie o ich zakładzie 
prosząc o zachowanie rozwagi i nie kierowanie się emocjami. 

-Pan P.Sołtysik —mieszkaniec Gminy Brody przedstawił swoje spostrzeżenia nit pracy lekarzy 

w NZOZ „Panaceum", 

-prowadzący sesję poinformował o spotkaniu radnych z Panią Wójt na sali obrad pokój Nr 102, 

-Pan J.Grudniewski —mieszkaniec sołectwa Rudnik - zabrał głos jako przedstawiciel Społecznego 
Komitetu Wspierania Wójta Pani M.Bernat, który został założony, aby wyrazić niepokój 
i niezadowolenie wobec złożonej Rezolucji przez 12-tu Radnych, którzy bronią prywatnego 
interesu przedsiębiorcy, a nie GZOZ. Obowiązująca do tej pory stawka czynszu budziła wątpliwości 
oraz niezadowolenie mieszkańców, gdyż usługi medyczne są najbardziej dochodową działalnością. 
Zaapelował do Radnych, aby nie popierali marazmu w Gminie i nie przeszkadzali tylko pomagali, 
gdyż mieszkańcy zasługują na lepsze i godne życie w tej Gminie. Popiera zdecydowanie oraz 

konsekwencję Pani Wójt. 

-Pan J.Krawczyk mieszkaniec sołectwa Kuczów —prowadził korespondencję z Urzędem Gminy 
w sprawie jego zdaniem wadliwego remontu drogi w Kuczowie. Potraktowanie zgłoszonej sprawy 
przez pracownika UG wzbudziło jego niezadowolenie. Podobnie zachowała się Komisja 
Rewizyjna, a także cała Rada Gminy podejmując uchwałę uznającą skargę za bezzasadną. 
Stwierdził, iż nadal będzie prowadził korespondencję do różnych instytucji konsekwentnie 
dochodząc swoich racji. Przysłuchując się dyskusji na drugiej już sesji podzielił się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami stwierdzając, że nowa władza nie powinna narzekać na poprzednią tylko 
mądrze i zgodnie gospodarować Gminą, a radni powinni się wzajemnie szanować i godnie 

reprezentować swoich wyborców. 



Ad.13 Przewodniczący Rady o godz.14,45 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin.następnej sesji zgodnie z planem pracy ustalono na 

dzień 23 października 2015 roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 12.10.2015r godz.15,00 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 13.10.2015r godz.15,15 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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