
:RADA 

Protokól Nr/2016 
Z sesji Rady Gmin Brody odbytej dnia 29 stycznia 2016r. godz. 9,30 
w lokalu Urzędu Gminy w Brodach. 

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 Wójta Gminy n/t zamierzeń  co do dalszego funkcjonowania systemu oświaty 

w Gminie Brody w roku szkolnym 2016/17 
9.Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej o działalności w roku 2015 oraz zamierzeniach 

na 2016 rok. 
10.Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku 
11.Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swiętokrzyskiej 
12.Zgloszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
13.Wolne wnioski. 
14.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.Bemat 	-Wójt Gminy 
Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 

-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
Pan Sławomir Dziura- adwokat 
Pan J.Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
Pani K.Bemaciak 	-kier ZGK w Brodach 

-Pani M.Sadowska -kier.Z0EAS w Brodach 
-kierownicy referatów UG 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Odczytana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie z propozycją  wcześniejszego 

omówienia pkt.8 dotyczącego funkcjonowania oświaty, ponieważ  Pani Kierownika uczestniczy 

w komisji odbierającej przedszkole w Lubienii. 

Ad.8 
Pani M.Sadowska — Icier.Zespołu obsługującego szkoły w Gminie Brody złożyła informację  

nit funkcjonowania systemu oświaty w Gminie Brody w latach 2016/17. 
Obecnie funkcjonuje 6 szkół  podstawowych, 2 gimnazja i 1 przedszkole prowadzone przez Gminę  
oraz 2 przedszkola i 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty. Od 01.02.2016 r 

będzie funkcjonować  także Publiczne Przedszkole w Lubieni prowadzone przez Gminę. W roku 

szkolnym 2016/17 do szkół  będzie uczęszczać  1.041 uczniów w tym 277 do gimnazjum, a do 

przedszkoli 97 dzieci. W szkołach prowadzonych przez gminę  zatrudnionych jest 114 nauczycieli 

i 42 pracowników obsługi. Zgodnie z przepisami w roku szkolnym 2016/17 obowiązkiem szkolnym 

objęte będą  dzieci od 7 roku życia, a dzieci młodsze będą  objęte obowiązkiem przedszkolnym, 

a nawet od 1.09.2017r dzieci 3 letnie. Zgodnie z ustawą  przekształcenie oddziałów przedszkolnych 

w szkołach w przedszkola zostało przesunięte 01.09.2016 na 1.09.2019 rok. 
Wydatki na oświatę  to znaczna cześć  budżetu gminy i na 2016 rok została zaplanowana 

kwota z subwencji 9.922.389z1 ,a z budżetu gminy 4.238.003z1. 
Do wglądu radni otrzymali raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez 

wizytatorów w szkole Podstawowej w Brodach. 

Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęła złożona informację. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 29 grudnia 2015 roku został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizacje uchwał  podjętych na sesji w dniu 29.12.2015 roku omówił  Pan Jan Kosiela 

Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrXIII/81/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/14 Rady Gminy Brody 
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF na lata 2015-2020 

zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrXIII/82/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

Zmiany wprowadzono, chwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXIII/83/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 



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

Gminy w m-cu grudniu 2015 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

—interpelację  dotyczącą  przerw w dostawie wody dla mieszkańców Jabłonnej przekazano do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach z prośbą  o zajęcie stanowiska 
odpowiedz na interpelację  Pana M.Jedlińskiego. 

—prośbę  o wystąpienie do Nadleśnictwa Skarżysko o usunięcie zakrzaczeń  (młode drzewa sosnowe) 
lub obcięci gałęzi do wysokości 2 m przy drodze gminnej ul.Polna w Kuczowie przekazano do 
Nadleśnictwa odpowiedz na wniosek Pani Agnieszki Jeziorskiej 

— interpelacje dotyczącą  ujednolicenia świecenia oświetlenia ulicznego przekazano do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w brodach. W przypadku wymiany zużytych żarówek będą  instalowane 
nowe o odpowiedniej mocy. Zarówki o zwiększonej mocy będą  stosowane w miejscach 
niebezpiecznych np.: skrzyżowaniach, zakrętach i przejściach dla pieszych, 
-na odcinku drogi ul.Wójtowska od stacji PKP do skrzyżowania z łącznikiem pomiędzy 
ul.Wójtwską  i ul.Relaksową  zawsze obowiązywał  zakaz ruchu, który „nie dotyczy dojazdu do 
posesji". Wąska droga, brak poboczy, liczne zawężenia, zabudowania oraz ogrodzenia pozwalają  
jedynie na lokalny ruch pojazdów. Mieszkańcy ul.Słonecznej, Południowej, Na Stoku oraz cześć  
ul.Wójtowskiej mają  zapewniony dojazd do swoich posesji poprzez ul.Relaksową, 
-ponieważ  nie było świadków rozjeżdżania przez samochody terenowe boiska w Rudzie 
ograniczono się  do telefonicznej rozmowy z osobami, które poprzednio organizowały na tym 
terenie przejazdy samochodami terenowymi. Jeśli sytuacja się  powtórzy, zostanie złożone 
zawiadomienie do Komisariatu Policji w Brodach, 
Droga gminna Lubienia —Podlesie komorniki (ul.Podlesie i ul.Leśna) na odcinku od drogi krajowej 
nr 9 do ostatniej posesji przy ul.Podlesie posiada nawierzchnie asfaltową. Natomiast na odcinku 
ul.Leśnej zaprojektowano umieszczenie kolektora sanitarnego dlatego wykonanie nawierzchni 
asfaltowej możliwe będzie dopiero po zakończeniu prac związanych z budową  kanalizacji. 

odpowiedzi na wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Dyskusja: 
-Pan M.Jedliński prosi o wyjaśnienie braku wody w miejscowości Jabłorma, gdyż  to jest uciążliwe 
dla mieszkańców tej miejscowości. 

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: 



Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXIII/84/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIII/85/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/74/2015 Rady Gminy 
Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami do czasu jej zmiany przez Radę  Gminy 
lub zmiany przepisów w tym zakresie. 

Uchwała NrXIII/86/15 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań  w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego 
Brody tj zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. W dniu 5 stycznia br. zostało podpisane porozumienie z RZGW 
w Warszawie w zakresie przejęcia przez Gminę  Brody w/w obowiązków. W dniu 8 stycznia została 

wystawiona faktura w wysokości 300 zł  dla RZGW za utrzymanie czystości i porządku na terenach 

zielonych za miesiąc styczeń. 

-Uchwała NrXIII/87/15 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody na lata 2016-2021 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

-Uchwała NrXIII/88/15 w spawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 
Uchwała weszła w życie i jest realizowana od stycznia 2016 roku. 

-Uchwała NrXIII/89/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2016 rok 
Uchwała weszła w życie i jest realizowana od stycznia 2016 roku. 

Uchwała NrXIII/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-
2020 
Uchwała weszła w życie i jest realizowana od stycznia 2016 roku 

-Uchwała NrXIII/91/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok. 

Uchwała weszła w życie i jest realizowana od stycznia 2016 roku. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwał. 



08.01.2016r —spotkanie opłatkowe Samorządowców Diecezji Radomskiej organizowanej przez 
arcybiskupa Tomasika 
09.01.2016r-spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Styków, 
16.01.2016r-spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruda, 
18.01.2016r-wyjazd do Kielc na zaproszenie Wojewody Swietolcrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek 
w sprawie współpracy, m.in. poruszenie sprawy dotyczącej budowy chodników w Kuczowie jak 
również  w Rudniku (kolejny etap), 
-spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego Panem A.Pruś  w sprawie możliwości 
pozyskiwania środków unijnych, 
19.01.2016r- spotkanie zorganizowane przez Komendanta Powiatowej Policji w Starachowicach, 
rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, 
-spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Panią  Justyną  Witkowską  
w sprawie współpracy przy tworzeniu lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Brody oraz 
umieszczeniu w powyższym programie projektu rewitalizacji ośrodka wypoczynkowego 
położonego w Stykowie przy ul.Swiętokrzyskiej, 
21.01.2016r — spotkanie w Stąporkowie zorganizowanym przez Burmistrza Stąporkowa Panią  
Dorotę  Łukomską  w sprawie nawiązania współpracy Gmin Województwa Swiętolcrzyskiego, 
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 
23.01.2016r — spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Brody, 
-obchody 20-lecia Starachowickiego Centrum Kultury, 
26.01.2016r — spotkanie w Kielcach z Dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Kielcach Panem Krzysztofem Strzelczykiem i omówienie spraw związanych 
z drogami krajowymi na terenie Gminy, 
28.01.2016r — spotkanie z Dyrektorem oddziału Skarżysko Kamienna Rejonowego Zakładu 
Energetycznego w Ostrowcu Swięt. Panem Sławomirem Radlakiem w sprawie ciągłych awarii 
i braku dopływu prądu na terenie Gminy Brody. 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 66 osób 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 Nr/1/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 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 Nr/2/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała Nr/3/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na 
realizację  zadania publicznego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala Nr/4/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXI/68/15 Rady Gminy Brody z dnia 
23 października 2015 roku w sprawie utworzenie przedszkola w Lubienii 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/5/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół  w Brodach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/6/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Starachowickim 
do realizacja zadania pod nazwą  „Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w miejscowości 

Brody" w latach 2016-2017 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/7/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/8/16 w sprawie zmiany w Uchwale NrI11/14/2007 Rady Gminy Brody z dnia 
23 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectw Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.9 
Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej o działalności w 2015 roku oraz 

zamierzeniach na 2016 rok złożyła Pani K.Bernaciak — nowy kierownik Zakładu od 07.09.2015 

roku . Zakład Gospodarki Komunalnej powstał  01.09.2003 roku i jest jednostką  organizacyjną  
gminy, a informacja została przedstawiona tematycznie działami, a mianowicie: 

Wodociąg w Krynkach: 
Od lutego 2008 roku Zakład eksploatuje ujęcie wody wraz z sieci wodociągową  w Krynkach 

dostarczając wodę  do 428 gospodarstw. Przy sprzedaży wody stwierdzono znaczne straty 
w stosunku do poboru. Prawdopodobnie jest to związane z częstymi awariami spowodowanych 

wiekiem przewodów i materiałów z jakich zostały wykonane, rodzajem gruntu (glina) oraz 

kradzieżą  wody. Co 5 lat powinny być  wymieniane wodomierze i dalsza ich wymiana będzie 

prowadzona w 2016 roku razem z kontrola podłączeń  do sieci. 
Od 1.04 do 30.09 może być  założony podlicznik przez ZGK. 

Oczyszczalnie ścieków: 
Na terenie Gminy Zakład eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne: 

- w Stykowie o pojemności 675m3/dobę, 
- w Krynicach 	-„- 300m3/dobę, 



O długości 98 km 39 przepompowniami i z podłączeniem 2058 gospodarstw .Wykonano 
następujące przeglądy i naprawy: 
-przeglądy stopnia sprężającego, 
remont dmuchaw, 
zakup i remont pomp, 
przepłukano przepompownię  wraz z siecią  kanalizacyjną  w Ruśni, 
wyczyszczono przepompownię  oraz przepłukano sieć  i studzienki w brodach na ul.Szkolnej, 

-przepłukano sieć  i studzienki na ul.Akcjowej w Brodach, 
-wyczyszczono przepompownie Kuczów u1.0strowiecka, 
udrożniono zawór zwrotny na przepompowni w Dziurowie i zamontowano drugą  pompę, 

-zamontowano pływaka na przepompowni w Rudniku, " 
-zamontowano pływak, przepłukano sieć, studzienki i przepompownię  w Młynku ul.Piękna, 
usunięto kinety na przepompowni w Adamowie ul.Górna, 
oczyszczono sieć  w Dziurowie, Stykowie i Adamowie, 
zabezpieczono przepompownie poprzez montaż  kłudek, 
wykoszono przepompownie i drogi dojazdowe do nich. 

Na 2016 rok zaplanowano dalsze prace porządkowe i remontowe związane z czyszczeniem 
przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz dalszą  windykację  należności, gdyż  z długu 146 tys.zł  
Zakład odzyskał  54tys.zł. 

Baza warsztatowo-remontowa w Krynkach: 
Zakład posiada brygadę  remontowo-budowlaną  prowadzącą  konserwacje oświetlenia 

ulicznego, roboty budowlane i remontowe, naprawę  sieci wodociągowej oraz jest zapleczem 
technicznym Urzędu Gminy. Wszystkie pojazdy znajdujące się  na stanie Zakładu są  już  wysłużone, 
a ich remont przekracza ich wartość. W grudniu 2015 roku zakupiono rębak do ścinania zakrzaczeń. 
Na terenie bazy znajduje się  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. W 2016 roku zostaną  wykonane 

boksy i postawiony płot betonowy. 

Oświetlenie uliczne: 
Zakład zajmuje się  konserwacją  oświetlenia ulicznego od 2008 roku. Obecnie obsługuje 

1122 punktów oświetleniowych i został  zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń  i usunięcia awarii 

w terminie 48 godzin d chwili zgłoszenia oraz prowadzenia rejestru awarii i ich usuwania. Układ 

sterujący czasem pracy oświetlenia ulicznego składa się  z 79 programowalnych sterowników 

oświetlenia trzech rożnych typów, a każdy jest zegarem astronomicznym. Oświetlenie 

w miejscowości Lubienia-Młynek pracuje na żarówkach energooszczędnych i cały ciąg wymaga 

wymiany przepalonych złączek i styków kabli. 

Zatrudnienie w ZGK 
Zakład zatrudnia 19 osób: na oczyszczalni -12, baza -6, ujęcie wody-1. W trosce 

o bezpieczeństwo pracy pracowników oczyszczalni zostały zakupione we września 2015 roku 

środki ochrony zdrowia: maski tlenowe i kombinezony, a w m-cu lutym 2016 roku zaplanowano 
szczepienia. 



Dyskusja: 
Pan M.Jedliński —sugeruje zakup kontenerów na surowce wtórne, a nie budować  boksy, może tez 

służyć  pomocą  przy wydzierżawianiu kontenerów, 
Pan J.Adamus —temat był  szeroko omawiany w komisjach, cieszy to, że jest osoba otwarta na 

współpracę  i sugestie społeczeństwu oraz dąży do ukrócenia samowoli, 
-Pan W.Janiec — proponuje zakupić  kojec do koparki, aby wykorzystywać  ją  jako zwyżkę, 
-Pan R.Drozdz —Zakład świadczy usługi dla Gminy i mieszkańców i ma nadzieję, że oświetlenie 
uliczne będzie sukcesywnie wymieniane i usprawniane co da właściwy obraz pracy, 
Pan St.Wrona —znane są  oczekiwania i stan obecny. Ustalono na komisjach, że wracamy do 

ustawień  fabrycznych zegarów. Straty wody w Krynicach ograniczyć  oraz zakupić  zwyżkę  bo są  
przychody. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła informację  z działalności w 2015 roku oraz zamierzeń  na 2016 
rok życząc dobrej współpracy i zrozumienia potrzeb. 

Ad.10 
Pan L.Sama Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał  propozycje planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku prosząc, aby radni i sołtysi zgłaszali sugestie doświetleń  wich 
miejscowości, gdyż  tym tematem będzie zajmować  się  komisja w m-cu lutym br. 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany plan pracy na I półrocze 2016 roku 

Ad.11 
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok LUD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Swiętolcrzyskiej złożył  Pan P.Sadłocha dyrektor biura. 
Gmina Brody od listopada 2010 roku należy do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwcju 
Wsi Swiętokrzyskiej, wspólnie z takimi gminami jak: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, 
Waśniów i w roku ubiegłym Gmina Iwaniska. W ciągu 5 lat na zrealizowane projekty otrzymaliśmy 
dofinansowanie w łącznej kwocie 1.512.180,95A ze składką  członkowską  roczną  8.000z1., 
a obecnie 9.500z1. Rok 2015 był  rokiem przejściowym, w którym przygotowywana była Lokalna 
Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 niezbędna do składania wniosków na nowy okres 
programowania i sięgania po środki w kwocie 8 mln zł.: 
50% tej kwoty będzie przeznaczona na rozwój przedsiębiorstw (nowe miejsca prac) i zakładanie 

działalności gospodarczej. Warunkiem ubiegania się  o dofinansowanie będzie zameldowanie na 
obszarze gminy lub prowadzenie działalności. Przed ogłoszeniem konkursów odbędą  się  szkolenia. 
Organizacje pozarządowe, stowarzyszeni będą  mogły otrzymywać  granty na wydarzenia od 5 do 

50tys.zł  przy wkładzie własnym 20% w tym 10% wkład finansowy, 
-gminy wspólnie z organizacjami pozarządowymi mogą  zgłaszać  wspólne projekty i wówczas 
kwota dofinansowania wyniesie 100%. 
W okresie maj, czerwiec będą  ogłaszane konkursy na boiska i place zabaw ,we wrześniu 
przedsiębiorcy i młode osoby zakładające działalność  gospodarczą. Organizacje pozarządowe na 
imprezy i jubileusze pod koniec roku 2016. 
Ogłoszenie konkursu i ocena wniosków będzie na poziomie LUD natomiast umowy podpisywane 



w SBRR w Kielcach. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać  na stronie Stowarzyszenia 
www.lgd-srws.pl  lub przez przedstawicieli Gminy działających w Stowarzyszeniu. 

Ad.12 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

Pani Angelika Boroń  —proszę  o ustawienie znaku drogowego: „ustąp pierwszeństwa przejazdu" 
na ul.Gómej w Adamowie (skrzyżowanie z ul.Starachowicką), 
proszę  o wymianę  maków nazw miejscowości w Adamowie maki są  pomalowane, 
proszę  o ustawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Adamów ul.Szkolna przy posesji 

państwa Sarny (obok sklepu), 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o remont załatanie dziur na skrzyżowaniu ul.Podłaziska i ul.Leśna, 

proszę  o naprawę  płyty chroniącej przepust przy ul.Starachowiciciej przy posesji Pana Kurka. Na 
chwile obecną  występuje zagrożenie w ruchu drogowym. Sprawa była monitowana telefonicznie 

w Zarządzie dróg — brak odzewu, 

-Pan Tadeusz Bernaciak — kiedy pojawią  się  tabliczki z nazwami ulic w miejscowości Ruda oraz 

proszę  o podjęcie skutecznej decyzji w sprawie odsłonięcia skał  w Rudzie przy zalewie 

ul.Panoramiczna, 
proszę  o zasypanie ubytków tymczasowo na drodze gminnej Ruda-Adamów, która jest do remontu, 

ale obecny stan jest katastroficzny, 

-Pan Tomasz Budzyń  —mieszkańcy ul.Aptecznej w Krynicach proszą  o wytyczenie geodezyjne 

części tej ulicy, 

-Pan Leszek Sarna —proszę  o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Dziurów zgodnie ze złożonymi podaniami. Wnoszę  również  
o zmianę  w w/w planie dotyczących przebiegu dróg 79. KDD, 29.KDL raz 77.KDD dostosowując 

je do oczekiwań  mieszkańców 
proszę  o podanie przybliżonego terminu realizacji drogi powiatowej ul.Sw. Jana 
proszę  o uzupełnienie ubytków (tłuczniem) na ul.Leśnej i ul.Sosnowej, 

-Pan Marek Jedliński —zwracam się  z prośbą  o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej 

zaawansowania prac w poszczególnych etapach przy ul.Ogrodowej w Jabłonnie, 

-proszę  również  o naprawę  zagłębienia w drodze na ul.Spacerowej. Ubytek powstał  po wykonaniu 

przyłącza wodnego i kanalizacyjnego między posesjami Pana Jedlińskiego i Pani Jankowicz. 

Sprawa była już  wielokrotnie zgłaszana 

Pan Jarosław Wójcik i Wojciech Janiec —uprzejmie informujemy, że przy drodze gminnej 

w Młynku przy ul. Granicznej na wysokości łącznika z ul.Relaksową  został  wywrócony przyczółek 

na przepuście drogowym i leży w rowie ok. 1 m od w/w przepustu. Prosimy o niezwłoczne 

zamontowanie go we właściwym miejscu. Ze względu na bezpieczeństwo — sprawa pilna. 



-Pani Aneta Kutera — proszę  o wizję  lokalną  i podjęcie stosownych działań  w sprawie włączenia 
lampy na słupie nr 6 oraz uregulować  świecenie lampy na słupie nr 23 w miejscowości Budy 
Brodzkie ul. Północna, 
-proszę  o wykonanie znaków poziomych na jezdni w postaci linii na odcinku drogi powiatowej od 
Budów Brodzkich do ul.Działki odcinek drogi przez las). 

Pani Jadwiga Bonia —proszę  o utwardzenie drogi na ul.Pogodnej, 

Pani Teresa Borowiecka —Sołtys wsi Mlynek- proszę  o postawienie wywrócone znaku 
drogowego przy progu zwalniającym na końcówce ul.Jadlowej (koło Pana Dudy). 

Prowadzący sesje poprosił, aby radni oraz sołtysi współpracowali ze sobą  przy zgłaszaniu 
interpelacji. 

Ad.13 
Wolne wnioski: 

Pan J.Kosiela-Sekretarz UG poinformował  o szkoleniu dla mieszkańców Gminy, które odbędzie 
się  w dniu 11.02.br od godz.10,00 -14,00 dotyczące porad jak założyć  działalność  gospodarczą  
i gdzie składać  wnioski o dofinansowanie. 
poinformował  również  o przeprowadzonej rozmowie i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości 

z Panem Jerzym Krawczykiem, który stwierdził, iż  przedstawione wyjaśnienia są  wystarczające bez 
formułowania ich na piśmie, 
-Prowadzący sesję  zapoznał  z pismami, które wpłynęły do biura rady: 
-pismo MZK Starachowice o dofinansowanie nierentownych kursów. Pani Wójt prosiła Sołtysów 

zgłoszenie na piśmie wniosków dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszańców . Takie 
wnioski spłynęły, a ich analiza i dyskusja będzie na komisjach Rady Gminy 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku ogłosił  konkurs na „Sołtysa Roku 2016" 

z nagrodą  główną  w kwocie 20tys.zł., a zgłoszenia należy zgłaszać  do 31.03.br. 
-każdy zainteresowany może w biurze rady zapoznać  się  ze sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę  Brody za 2015 rok 
Pan R.Dróżdz —chodnik przy starej szkole w Lubieni jest zarośnięty akacjami- prosi aby ZGK 

dotar-1 dó właściciela posesji i uzyskał  zgodę  na ich usunięcie, 
-Pani Skarbnik poinformowała, iż  w lutym będą  rozdawane nakazy płatnicze, a podatek do 7 zł  nie 
będzie zbierany. Sołtysi poprosili o taką  informacje na tablicach ogłoszeń  i w regionalnej prasie, 
mieszkaniec Gminy Brody Pan P.Sołtysik poprosił  o udzielenie głosu i taką  zgodę  od radnych 

otrzymał  zgłaszając następujące sprawy: 
droga przez las do Gębic jest w bardzo złym stanie, a leży na terenie gminy Brody —prośba 
współpracę  z Gminą  Pawłów i Nadleśnictwem w celu poprawy jej nawierzchni, 

-przebudowany pomnik na placu przy kościelnym w Krynkach został  szeroko ogrodzony i utrudnia 
przejazd— prośba o interwencję. Odpowiedzi udzielił  Pan Sekretarz stwierdzając, że jest to plac 
kościelny, a nie gmirmy. 



-przebudowany pomnik na placu przy kościelnym w Krynicach został  szeroko ogrodzony i utrudnia 
przejazd— prośba o interwencję. Odpowiedzi udzielił  Pan Sekretarz stwierdzając, że jest to plac 
kościelny, a nie gminny 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.12,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  26 lutego 2016 roku 
o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 18.02.2016r godz.15,30 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 19.02.2016r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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