
IZADA GMINY 
DRODY 

Protokół  NrX1/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 28 września 2016r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu 
Gminy Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji i komisjach 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 funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej za I-sze półrocze 2016 roku, 

a szczególnie wykorzystanie przekazanej dotacji, 
10.Informacja n/t realizacji Programu 500 plus 
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. 

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 
-Pan D.Synowiec 	-asp.szt.Komisariatu Policji w Brodach 
Pani K.Bernaciak -kier. ZGK w Brodach 
Pani J.Grudnicka 	-kier. GOPS w Brodach 
Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 

-Pan T. Margula 	-radny powiatu Starachowice 
-kierownicy referatów 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z sesji z dnia 26.08.16r został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na poprzedniej sesji omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy 

informując, że: 

Uchwała NrXJ60/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020, 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrX/61/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrX/62/16 w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/52/16 Rady gminy brody z dnia 20 lipca 
2016 roku podjętej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana 

Uchwała NrX/63/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę  Brody 
z Powiatem Starachowickim. 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. Zostało zawarte Porozumienie 
z Powiatem Starachowickim w sprawie organizacji dożynek powiatowo-gminnych w dniu 18 
września 2016 roku na terenie Gminy Brody. 

Uchwała NrX/64/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym Stowarzyszeniu Barchan Krynki nieruchomości gruntowej, położnej we wsi 
Krynki, oznaczonej jako działka nr 1234, stanowiącej własność  Gminy Brody. 
Zgodnie z §3 w/w Uchwały dnia 16 września br została podpisana Umowa użyczenia zawarta 
pomiędzy Gminą  Brody, a Stowarzyszeniem Barchan Krynki określająca szczegółowe warunki 
użyczenia. Umowę  zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Gminy Brody pod 
poz.124/16. 

-Uchwała NrX/65/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Brody. 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwał. 



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

Gminy w m-cu sierpień  2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

Gmina Body w m-cu czerwcu br. wystąpiła z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o namalowanie pasów bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości 
Lubienia przez drogę  krajową  Nr 9 z ul.Podlesie na ul.Leśną. 
GDDKiA uznała wniosek za niezasadny argumentując, że: cyt: „biorąc pod uwagę  ciągle wysoką  
liczbę  wypadków na przejściach dla pieszych uznajemy, że przekroczenie jezdni zgodnie 
z przepisami, ale bez znaków wzmaga u pieszych ostrożność  i czujność. Natomiast znaki 
niejednokrotnie rozumiane są  jako pierwszeństwo pieszego na drodze i powodują  u nich złudne 
poczucie bezpieczeństwa. Dane o zdarzeniach drogowych potwierdzają, że wskazana we wniosku 
lokalizacja nie jest zagrożona wypadkami z udziałem pieszych pomimo braku oznakowania 
przejścia"- odp. na  wniosek Pana Rajmunda Drożdza 

-Interpelacja dotycząca oczyszczenia chodników i schodów przy ul.Swietolcrzyskiej w Stykowie 
koło szkoły z trawy i zarośli oraz namulonego piasku została przekazana do GDDKiA jako 
zarządcy drogi—odpowiedz na interpelacje Pana Stanisława Wrony, 

W związku z realizacją  zadania w miejscowości Jabłonna ul.Ogrodowa został  wykonany 
geodezyjny podział  działek, który na wniosek właścicieli jest w trakcie zatwierdzania. Po 
zatwierdzeniu i uzyskaniu ostatecznej decyzji na podstawie, której Gmina Brody stanie się  
właścicielem nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje będzie możliwe rozpoczęcie procedur 
związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń  na rozpoczęcie budowy drogi- odpowiedzi na 
interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-zakrzaczenia na ul.Koscielnej w Adamowie wzdłuż  boiska sportowego zostały usunięte—
odpowiedz na interpelacje Pani Angelika Boroń  

-zakrzaczenia przy ul.Południowej w Kuczowie zostały wycięte przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brodach, natomiast istniejący rów wzdłuż  ulleśnej na całej długości znajduje się  na 
terenie Lasów Państwowych. Urząd wystąpił  do Nadleśnictwa Skarżysko z prośbą  o zajęcie 
stanowiska w przedmiotowej sprawie - odpowiedzi na interpelacje Pani Jadwigi Bonia. 

Wniosek na prośbę  mieszkańców wsi Lipie dotyczący poszerzenia drogi powiatowej do ich 

miejscowości został  przekazany do Starosty Starachowickiego jako zarządcy drogi -odpowiedz na 

wniosek Pani Danuty Głowackiej sołtysa wsi Lipie, 

-ustawienie tablicy ogłoszeń  na ul.Długiej w Stawie Kunowskim zostanie zlecone Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej w Brodach i będzie wykonane w późniejszym terminie —odpowiedz na 

wniosek Pani Małgorzaty Klepacz sołtysa wsi Staw Kunowski 



Dyskusja: 
-Pan St.Wrona prosi o informację  n/t likwidacji przez MZK Starachowice kurów linii nr 5 
z Kuczowa i linii nr 9 z Rudy od 1.10.br gdyż  mieszkańcy obawiają  się  o dojazdy do pracy 
i uczniów do szkół. 
Sekretarz Gminy Pan J.Kosiela poinformował, iż  MZK przysłał  pismo do Urzędu Gminy 
informujące o likwidacji od 1.10 kursów linii nr 9 ze Starachowic do Rudy w całości oraz zawiesza 
kursy linii nr 5 Styków-Krynki-Rudnik, a zamierza wprowadzić  dodatkowe kursy ze Stykowa dla 
uczniów. Urząd poprosił  na spotkanie prywatnych przewoźników Pana Cholewińskiego i Pana 
Jeziorskiego obsługujących również  te linie analizując rozkłady jazdy MZK oraz przewoźników 
prywatnych i są  to kilku minutowe różnice pokrywające się  z rozkładem jazdy MZK. Sieć  kursów 
prywatnych przewoźników jest wystarczająca do obsługi naszych mieszkańców i nie powinno być  
większych problemów, a Urząd będzie monitorował  sytuację, 
Pan R.Dróżdz —prosi o uruchomienie kursu po 19-tej ze Starachowic, gdyż  mieszkańcy, którzy.  

później kończą  pracę  ( np. ze szpitala) nie mają  czym wrócić  do domów, 
Pani Wójt M.Bemat- proponuje zorganizować  spotkanie w większym gronie: mieszkańcy- Pan 

radny- przewoźnik i wspólnie dokonać  ustaleń, 
-Pan J.Adamus —popiera kierunek wybrania tylko jednego przewoźnika na daną  linię, który 
dostosuje się  do potrzeb mieszkańców. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Na sesję  został  zaproszony Pan Kamil Pocheć, który w Dziurowie prowadzi warsztat 
samochodowy „SYNIAK" i zajął  I miejsce w Wielkim Finale III edycji AP EXPERT 2016 
zorganizowanym przez Auto Partner S.A wygrywając nagrodę  rzeczową  w postaci nowego 
samochodu osobowego „audi A4". Pani Wójt odczytała list gratulacyjny wręczając go wraz 
z pamiątkową  statuetką  zdolnemu mieszkańcowi Dziurowa. Do gratulacji dołączył  się  
Przewodniczący Rady Gminy i wszyscy obecni na sesji. Pan Kamil podzielił  się  informacją  nit 
zasad organizowanego konkursu, w którym należało wykazać  się  wiedzą  i umiejętnościami 
praktycznymi, a uczestnicy sesji nagrodzili zdolnego mechanika brawami. 

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

uczestniczyła: 
02.09.2016r— zebranie sołeckie w Krynkach, 
06.09.2016r- zebranie sołeckie w Stykowie, 
07.09.2016r- zebranie sołeckie w Brodach, 
08.09.2016r- zebranie sołeckie w Adamowie. Spotkanie z Sołtysami, zespołami śpiewaczymi 
z terenu gminy w celu omówienia organizacji dożynek powiatowo-gminnych, 
12.09.2016r- zebranie sołeckie w Kuczowie 
14.09.2016r —zebranie sołeckie w Młynku 
15.09.2016r —zebranie sołeckie w Jabłonnie 



16.09.2016r —wyjazd do Kielc w celu odebrania promesy dofinansującej drogę  w Jabłonnej 
i odcinek drogi Adamów-Ruda. Zebranie sołeckie w Dziurowie. 
17.09.2016r — udzielenie ślubu cywilnego, 
19.09.2016r —spotkanie z Zastępcą  Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu w celu partycypacji 
w kosztach inwestycji drogi Adamów-Ruda. 
21.09.2016r-spotkanie z Dyrektorem Szpitala Panem Grzegorzem Fitasem na temat uruchomienia 
poradni specjalistycznej na terenie Gminy Brody. 
22.09.2016r — Komisja Budżetowa, 
24.09.2016r — oficjalnej otwarcie imprezy Wertep Brody pod patronatem Wójta, na której odbyła 
się  zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka z naszej gminy. 
25.09.2016r. —zawody sportowo-pożarnicze na stadione w Starachowicach. 

oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 66 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

Uchwała NrXI/66/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXI/67/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXI/68/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/69/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/70/16 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXI/71/16 w sprawie zmiany Uchwały NrVII/41/16 Rady Gminy Brody z dnia 
30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Styków na terenie gminy Brody. 
Uchwała została pojęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrXI/72/16w sprawie przyjęcia Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Brody za okres od 01.01.2016r do 31.08.2016r 

omówił  Pan Dariusz Synowiec aspirat sztabowy w Komisariacie Policji w Brodach. Komisariat 
pracuje w pełnej obsadzie tj. 24 etaty i obsługuje dwie gminy: Brody i Pawłów tj. około 26.500 
mieszkańców. W codziennej służbie wykorzystywanych jest 6 samochodów służbowych w tym 
1 nieoznakowany. Najbardziej zagrożonych przestępczością  są  miejscowości: Brody, Krynki, 
Lubienia, Adamów. Są  to tereny przyległe do placówek handlowych, gastronomicznych, szkół, 
zapory wodnej i przystanków autobusowych. 
W bieżącym roku wszczęto: 

123 postępowania przygotowawcze, 
171 wykroczeń, 
wystawiono 428 mandatów, 
przeprowadzono 835 interwencji w tym 260 domowych, 
wystawili 428 mandatów 

Komisariat współpracuje z samorządem lokalnym, GOPS-em, dyrektorami szkół, pedagogami, 
strażą  leśną  oraz kuratorami sądowymi. Zabezpieczają  imprezy organizowane na terenie gminy, aby 
przebiegały spokojnie bez żadnych zakłóceń  ładu i porządku w trakcie ich trwania. 
Dyskusja: 
-Pan J.Stachuczy —zwrócił  uwagę  na problem z narkotykami w Gminie Brody i uzyskał  odpowiedz, 
że tymi sprawami zajmuje się  specjalna grupa Policji w Starachowicach, 
-Pan J.Adamus —zapytał  o wysokość  kar za prowadzenie samochodu bez uprawnień  i po wpływem 
alkoholu lub narkotyków, ponieważ  stanowią  zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Uzyskał  
odpowiedz iż  jest to mandat lub kara grzywny. 

Rada przyjęła złożoną  informację. 

Na sesję  otrzymali również  zaproszenie dyrektorzy szkół  z Krynek i Rudy z najlepszymi 
wynikami uczniów w województwie Swiętokrzyskim z egzaminów sześcioklasisty i gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2015/2016. Pani Wójt Gminy Brody M.Bernat wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Panem Stanisławem Wroną  wręczyli listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe (urządzenie 
wielofunkcyjne biurowe). Nagrody odebrali Pan Robert Romański dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Krynkach wraz z Panią  Moniką  Sala wychowawcą  klasy VI oraz Pani Ewa Stawiarska dyrektor 
Gimnazjum w Rudzie wraz z wychowawcami klas III Panią  Anną  Rafalską-Lodej i Panią  Anną  
Rycombel. 
W imieniu nauczycieli i dyrektorów Pani Ewa Stawiarska podziękowała za wyrazy uznania 
i gratulacje stwierdzając, że jest to wspólna praca: dzieci rodziców i nauczycieli. Nadal będą  się  
starać  trzymać  wysoki poziom nauczania bo jest to ich powołanie i będą  się  starać  to robić  jak 
najlepiej z korzyścią  dla uczniów. 



Ad.9 
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2016 roku 

złożyła Pani K.Bernaciak —Kierownik Zakładu. Zakład powstał  01.09.2004r i jest jednostką  
organizacyjną  Gminy. Zatrudnia 19 osób, a pracownicy na bieżąco zgodnie z przepisami BHP są  
zaopatrywani w odzież  ochronną  i środki ochrony zdrowia. Pod zarządem Zakładu znajduje się: 
-od lutego 2008r ujęcie wody pitnej w Krynkach, które dostarcza wodę  do 430 gospodarstw 
domowych oraz podmiotów gospodarczych w Krynkach i Brodach. W I połowie 2016 roku 
zanotowano tylko 19% strat wody, a w poprzednich latach wynosiła ona ponad 50%. Duże 
oszczędności dała wymiana wodomierzy, 
-Zakład eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne w Stykowie 
i Krynkach. Długość  sieci kanalizacyjnej wy•  nosi ok.98 km, na której znajduje się  39 
przepompowni. W I półroczu br ilość  odbiorców powiększyła się  o 64 podpisane umowy 
i obecnie wynosi 2121. W I półroczu usunięto 28 awarii na sieci kanalizacyjnej, przeprowadzono 
remonty 12 pomp i 2 dmuchaw. Wymieniono łańcuchy na nierdzewne oraz 17 sztuk pływaków 
i styczników. We własnym zakresie wyremontowano 4 szafy sterownicze i wymieniono olej we 
wszystkich pompach. Obecnie odbywa się  czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni. 
Zadbano także o budynki socjalne, stacje dmuchaw oraz ogrodzenia 5-ciu przepompowni i cześć  
ogrodzenia oczyszczalni w Stykowie, które zostały umalowane. Ostatnie badanie fosforu i azotu na 
oczyszczalni wykazało, że utrzymuje się  w normie. 
Zakład posiada bazę  warsztatowo-remontową  w Krynkach oraz brygadę  remontowo budowlaną, 

która wykonuje roboty budowlane i remontowe, naprawy sieci wodociągowej oraz jest zapleczem 
technicznym Urzędu Gminy, 
Zakład zajmuje się  konserwacją  oświetlenia ulicznego od 2008 roku i obsługuje 1125 punkty 

oświetleniowe. Prowadzi rejestr awarii i ich usuwania w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia. 
-na bazie znajduje się  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który w marcu br został  wyposażony 
w kontener KP 33P, który pozwala na utrzymani porządku oraz kamerę. 
W roku bieżącym Urząd Gminy przekazał  dotacje celową  w kwocie 250tys.zł  z której zakupiono: 
ciągnik rolniczy 	-155.841z1 

-ładowacz czołowy 	- 28.290z1. 
wysięgnik wielofunkcyjny - 46.740z1 

-wóz asenizacyjny 	- 67.650z1 
-stopień  sprężający 	- 11.153z1 
Zakupy były realizowane od kwietnia do czerwca, a Zakład dołożył  do nich kwotę  59.674z1 
z własnych środków. Powyższe zakupy pozwoliły na wykonanie zadania powierzonego przez 
Powiat- wykaszanie poboczy dróg powiatowych. W planach Zakładu jest dalsze dopasażanie 
w sprzęt, który pozwoli być  konkurencyjnym na rynku pracy i lepiej oraz sprawniej ją  wykonywać. 
Dyskusja: 
-Pan T.Bernaciak —zapytał  czy wystarczy pieniędzy na wykaszanie poboczy, 
Pan R.Dróżdz — prosi o wykaszanie trawy również  wokół  tablic informacyjnych, 
Pan J.Adamus — prosi o pomoc w wycinaniu zakrzaczeń  przy drogach powiatowych tam, gdzie 

teren jest niezamieszkały, 



-Pani K.Bamaciak —kier. Zakładu odpowiadała na pytania radnych informując, że jest zgoda 
powiatu na 3 koszenia i ewentualnie na dodatkowe, jeśli będzie taka potrzeba. Zakład zakupił  
traktorek Rajder z kosiarką  bijakową  o dł.1,10cm i do niego można również  dokupić  szczotkę  
i spryskiwacz co umożliwi czyszczenie chodników. Natomiast przy zakupie otrzymano dodatkowo 
lemiesz, który pozwoli odśnieżać  place gminne. 
-Pani Wójt poprosiła o zgłaszanie przy drogach gminnych oczyszczanie chodników. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną  informację  z wyrazami uznaniem za efekty pracy 
dla Pani Kierownik i jej załogi. 

Ad.10 
Program 500 plus wszedł  w życie 1 kwietnia 2016 roku i jest realizacją  ustawy z dnia 11 

lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W ramach programu rodzice otrzymują  
świadczenie wychowawcze w wysokości 500z1 co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do 18 roku 
życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800z1 netto na osobę  lub.  
1200zI wychowujących niepełnosprawne dziecko otrzymują  świadczenie również  na pierwsze lub 
jedyne dziecko do 18 roku życia. W okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2016 roku złożono 784 
wnioski i wypłacono świadczenia na kwotę  2.833.085z1. Realizacja programu przebiega bez 
żadnych zakłóceń. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.!! 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę  o wycięcie zwisających gałęzi, a nawet drzew przy drodze 
powiatowej od ul.Widok w Rudzie w kierunku Stykowa w tak zwanym „lesie chłopskim 
stykowskim", 
-proszę  o oczyszczenie chodnika na całej długości przy drodze gminnej ul.Nad Zalewem w Rudzie, 

Pan Rajmund Dróżdz —proszę  o przedstawienie wykazu dróg gminnych znajdujących się  
w poszczególnych sołectwach, 
-proszę  o oczyszczenie rowów przy DK Nr9 zlokalizowanych przy chodniku od ul.Leśnej 
w Lubieni do ul.Relaksowej w Brodach, 
proszę  wycięcie zakrzaczeń  przy tablicy ogłoszeń  na ul.Zachodniej w Lubieni, 

-proszę  o ustawienie barierek ochronnych przy DK Nr 9 (przejście dla pieszych —skrzyżowanie 
ul.Wschodniej i ul.Zachodniej), 
-proszę  o zamontowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych DK Nr9 w Lubieni, 
-proszę  o udrożnienie rowu przy drodze gminnej ul.Leśna w Lubieni. Interpelacje na prośbę  
mieszkańców, 



-proszę  o zamontowanie lampy przy ul.Podlesie w Lubieni przy posesji P.Malinowskiej. Jest to 
końcowy słup sieci elektrycznej —prośba mieszkańców. Interpelacja ta była już  zgłaszana i nic nie 
zrobiono w tej sprawie. 

-Pani Jadwiga Bonia — proszę  o oczyszczenie chodnika dla pieszych przy u1.0strowieckiej (od 
mostu w Stykowie do końca ulicy), 

-Pan Stanisław Wrona —zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o naprawę  schodów po obu stronach drogi 
krajowej Nr 42 w miejscowości Styków w okolicach szkoły podstawowej, 
-proszę  przy remoncie wykonać  podjazd dla wózków dziecięcych i rowerów, 
-na prośbę  mieszkańców miejscowości Styków zwracam się  z prośbą  o sfrezowanie nierówności 
w drodze krajowej Nr 42. Nierówności utrudniają  wyjazd mieszkańcom z własnej posesji. Proszę  
bardzo GDDKiA o pozytywne rozpatrzenie prośby, 
-zwracam się  z prośbą  do zarządcy drogi powiatowej Styków-Jabłonna, aby na tej drodze przy 
połączeniu z drogą  krajową  nr 42 wykonać  kratę  odwodnieniową  na całej szerokości drogi w celu wyłapania wód opadowych płynących ul.Kościelną. Po dużych opadach woda przelewa się  przez drogę  Nr 42 powodując jej niszczenie, oraz zalewa mieszkańców i powoduje osuwanie się  nasypu, -bardzo proszę  o umieszczenie w miejscowości Styków znaków informacyjnych o nazwie ulic 
z numerami poszczególnych posesji od- do, 
proszę  również  o oczyszczenie istniejących tablic informacyjnych, 

-Pani Aneta Kutera— proszę  o przegląd hydrantów p.pożarowych w miejscowościach Młynek ul.Leśna, Przymiarki, Działki oraz w miejscowości Budy Brodzkie, 
na wniosek mieszkańców proszę  o zamontowanie lamp w miejscowości Młynek ul.Działki przy 

posesjach nr domu:5, 15A, 29, 37,41, 
proszę  o umieszczenie w ramach budżetu na 2016 rok utwardzenia drogi Łąkowej w miejscowości Młynek do ostatnich zabudowań. Nadmieniam, iż  przy tej drodze mieszkają  osoby, które dojeżdżają  do pracy, a dzieci do szkół  i w chwili obecnej nie mają  dostępu do drogi utwardzonej, 

-proszę  o umieszczenie w ramach budżetu na 2016 rok odtworzenie i odmulenie rowów wraz 
z przepustami w miejscowości Młynek ul.Przymiarki na drodze gminnej, 

-Pan Leszek Sarna— proszę  o naprawę  ubytków w nawierzchni ul.Północnej i ul.Złotej 
w Dziurowie, 
-proszę  o uregulowanie stanu prawnego działek przy ul.Złotej, 

-Pani Ewa Fogiel — w imieniu mieszkańców zwracam się  z pilną  prośbą  o podjęcie działań  z PKP w celu zainstalowania sygnałów dźwiękowych lub świetlnych na przejeździe kolejowym w Stawie 
Kunowskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa licznym użytkownikom tej drogi, 

-Pani Teresa Borowiecka sołtys wsi Młynek — proszę  o wycięcie zakrzaczeń  oraz udrożnienie rowu przydrożnego w sołectwie Młynek ul.Działki naprzeciwko posesji P.Orkisza. 

Ad.12 



Wolne wnioski: 
Pan T.Budzyń  —poprosił  o wykoszenie poboczy przy ul.Skalnej w Krynicach. 

Prowadzący sesję  odczytał  pisma, które wpłynęły do biura rady: 
-Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesłała Uchwałę  Nr70/11/2016 VIII Składu 
Orzekającego RIO pozytywnie opiniująca przebieg wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 
2016 roku, 
Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec —prośba o zwolnienie lub obniżenia stawek w podatku od 

nieruchomości na 2017 rok- pismo zostanie rozpatrzone w m-cu listopad przy ustalaniu stawek 
podatków, 

Stowarzyszenie „Rodzina" —Brody —zaproszenie dla wszystkich radnych na 18 rocznicę  
działalności w dniu 15 października 2016 roku. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.13,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizciwanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  28 październik 
2016 roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 20.10.2016r o godz.16,00. 
-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 21.10.2017r o godz.15,15 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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