
NADA GraY 
3RODY 

Protokół  NrI1/2016 
Z sesji Rady Gmin Brody odbytej dnia 26 lutego 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.Infonnacja o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia— zamierzenia na rok 2016. 
9.Informacja Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej nit działalności w roku 2015 oraz 

zamierzeń  na rok 2016 
10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2015 rok. 
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 Sławomir Dziura- adwokat 

-Pan A.Pawłowski 	Dyr. NZOZ PANACEUM w Brodach 
Pan Mariusz Skóra -Prezes Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
kierownicy referatów UG 

-Sołtysi 
mieszkańcy gminy 

-regionalna prasa 



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

omówienia pkt.8 dotyczącego służby zdrowia oraz wniosku Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Starachowicach o nawiązanie współpracy. Ustalono, że tematy te zostaną  omówione po przyjęciu 
protokołu z ostatniej sesji. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 29 stycznia 2016 roku został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.8 
Informacje o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia przedstawił  Pan A. Pawłowski Dyrektor 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PANACEUM" w Gminie Brody. 
Zakład funkcjonuje od 2007 roku i zapewnia świadczenia medyczne w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego dla większości mieszkańcom gminy Brody w zakresie POZ w trzech ośrodka zdrowia: 
Brody, Styków, Lubienia czynnych od poniedziałku do piątku w godz.8,00-15,00. Centralny 
ośrodek w Brodach czynny jest od godz.8,00 do 18,00 i poza opieka podstawową  zapewnia 
świadczenia z zakresu: 
-fizjoterapii ambulatoryjnej, 
-Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradniach: ginekologiczna, okulistyczna 
i logopedyczna. 
Od godz.18,00 do 8,00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy opiekę  przejmuje Nocna 
i Swiąteczna Pomoc Lekarska i pielęgniarska stacjonarna w Szpitalu lub wyjazdowa —pogotowie 
ratunkowe. 
NZOZ „PANACEUM" dysponuje własnym laboratorium analitycznymi gabinetem USG, 
a w każdym ośrodku można wykonać  badania EKG i oznaczenie poziomu glukozy. Współpraca 
z dużym sieciowym laboratorium diagnostycznym pozwała na pobranie materiału do badań  
zleconym pacjentom, przesłanie ich i otrzymanie wyniku. 
NZOZ Panaceum zapewnia pacjentom, głównie mieszkańcom gminy dostęp do zabiegów 
fizjoterapeutycznych, które wspomagają  i uzupełniają  inne formy leczenia w schorzeniach głównie 
neurologicznych, reumatologicznych i ortopedycznych. Z zabiegów tych korzystają  również  osoby 

spoza gminy doceniając wysoki standard wykonywanych zabiegów. 
Zakres działalności Zakładu pozwała na w miarę  kompleksowe diagnozowanie i leczenie pacjentów 
w zakresie większym niż  w sąsiednich gminach. Umowy z NFZ zostały przedłużone do końca 
czerwca 2016 roku z powodu zapowiedzianych zmian w systemie ochrony zdrowia, w tym głównie 

likwidacji NFZ-tu. 
Pani doktor A.Pawłowska- lekarz POZ w NZOZ Panaceum w plebiscycie Echa Dnia otrzymała 

nagrodę  „Lekarza roku", a doktor Maciukajć  zajął  III miejsce. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa temat służby zdrowa szczegółowo omawiała 

na komisji i przyjęła złożoną  informację  dziękując za opiekę  specjalistyczną, która jest prowadzona 

w Ośrodku Zdrowia w Brodach. Gratuluje również  lekarzom, którzy mają  duże uznanie wśród 

pacjentów. 
Dyskusja: 



Pan L.Sarna — są  problemy z wykonaniem badań  zleconych przez specjalistów może trzeba 
zawrzeć  porozumienie, 
Pan T.Bernacialc —dziękuje za rehabilitację, 

-Pan J.Adamus — pogratulował  lekarzom otrzymanych nagród 

Rada Gminy przyjęła złożona informację. 

Pan Mariusz Skóra —Prezes Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaproponował  
Gminie Brody współpracę  na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Gminy Brody i Miasta 
Starachowice. Regionalna Izba Gospodarcza przygotowuje się  do pozyskania środków finansowych 
z Unii Europejskiej na realizacje kolejnych projektów mających na celu dalszy rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej. RPO Województwa Swiętolcrzyskiego ogłosił  konkurs z planowanym 
naborem wniosków od 9.03]. do 29.04.br z dofinansowaniem 85% wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalna wartość  dofinansowania wynosi 9 mln.zł. Obecnie z inkubatora korzysta oko1o,40 firm 
z zatrudnieniem 115 osób, którzy mogą  korzystać  z obsługi biurowej, tłumaczeń  z języka 
angielskiego, wypożyczalni sprzętu technicznego, usług transportowych oraz szkoleń  i doradztwa. 
Potrzebny jest teren o pow.1 ha i wkład do 10% do 3 lat finansowany. 
W dyskusji radni pytali o czas na podjęcie decyzji, stwierdzając, że potrzebują  więcej informacji na 
ten temat. 

Ad.4 
Realizacje uchwał  podjętych na sesji w dniu 29.01.2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela 

Sekretarz Gminy informując, że: 

Uchwała Nr/l/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy Brody 
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie WPF na lata 2016-2020 
- zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała Nr/2/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
Zmiany wprowadzono, chwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/3/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na 
realizację  zadania publicznego 
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała Nr/4/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXI/68/15 Rady Gminy Brody z dnia 
23 października 2015 roku w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubieni 
Zmiana została wprowadzona, uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała Nr/5/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 

Szkół  w Brodach 
Zmiana została wprowadzona, uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 



-Uchwała Nr/6/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Starachowickim 
do realizacji zadania pod nazwą:" Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w miejscowości 
Brody" w latach 2016-2017. 
Uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI/7/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody 
Uchwała zrealizowana. 

-Uchwała Nr/8/16 w spawie zmiany Uchwały NrI11/14/07 Rady Gminy Brody z dnia 23 marca 
2007 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectw Gminy Brody. 
Uchwała zrealizowana. 

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 styczniu 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

Wystąpiono pismem o sprecyzowanie jakiej części ul.Aptecznej w Krynkach dotyczy wnioskowane 
wytyczenie oraz o wskazanie celu wykonania w/w usługi, gdyż  wykonawcą  prac geodezyjnych 

może być  osoba legitymująca się  uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. 
Zgłasza wówczas rozpoczęcie tych prac właściwym miejscowo starostom, jeżeli zakładany 
wynikiem jest m.in. wznowienie znaków lub punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic 
działek ewidencyjnych. Oznacza to, iż  Wójt Gminy Brody nie ma podstaw prawnych do wykonania 
prac geodezyjnych i w celu wykonania przedmiotowej pracy niezbędne jest wyłonienie jednostki we 

właściwym trybie z zachowaniem przepisów o finansach publicznych —odpowiedz na interpelację  
Pana Tomasza Budzynia. 

Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody możliwe będzie po 

podjęcie przez Radę  Gminy wymaganej uchwały oraz zabezpieczenie środków na ten cel 

w budżecie gminy W roku 2016 Gmina Body planuje przystąpić  do opracowania zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności dla miejscowości 

Brody i Krynki Zmiany te wynikają  w przeprowadzonej w 2015 roku analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
która ze względu na ilość  wniosek, a także ilość  wydawanych decyzji i wypisów z planu 
obrazujących ruch budowlany wskazała zasadność  wprowadzenia zmian w pierwszej kolejności 

w tych miejscowościach. Z przedmiotowej analizy wynika również, że zmiany w Sołectwach 

Dziurów i Ruda z uwagi na liczbę  wniosków mogłyby być  przeprowadzone w następnej kolejności, 

po zabezpieczeniu środków finansowych na proponowane zmiany w kolejnym roku budżetowym 

— odpowiedz na interpelację  Pana Leszka Sarny 

-w dniu 18 lutego br. na terenie sołectwa Ruda z pracownikiem UG Brody oraz Panem Radnym 

został  zorganizowany wyjazd na teren sołectwa Ruda w celu określenia miejsca ewentualnego 



umieszczenia tabliczek z nazwami ulic. Po określeniu miejsc na zamontowanie tabliczek zostaną  
podjęte dalsze czyrmości związane z realizacją  wniosku -odpowiedz na wniosek Pana Tadeusza 
Bernaciak, 

-Nadleśnictwo Skarżysko informuje, że obcięcie gałęzi do wysokości 2 m lub usuniecie istniejących 
młodych drzewek jest niemożliwe z uwagi na powszechnie obowiązujące prawo oraz wewnętrzne 
uregulowania. Nadleśnictwo wykona na tej powierzchni zabieg czyszczeń  późnych polegający na 
przerzedzeniu nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, a ponadto uprzątnie teren z zalegających 
śmieci oraz zwiększy częstotliwość  patroli Straży Leśnej w tym miejscu —odpowiedz na wniosek 
Pani Agnieszki Jeziorskiej Sołtysa wsi Kuczów, 

-braki wody w miejscowości Jabłonna wystąpiły w I-szej dekadzie sierpnia 2015 roku z powodu 
bardzo dużych rozbiorów wody wywołanych panującymi wówczas upałami Ostatni krótkotrwały 
brak wody został  zanotowany w dn.24.12.2025r spowodowany szczytowymi rozbiorami w okresie 
przedświątecznym. Wodociąg został  zaprojektowany i wykonanych w ubiegłych latach przez 
Gminę  Brody i taka sieć  pokrywała ówczesne potrzeby mieszkańców. Obecnie zwiększyło się  
zapotrzebowanie na wodę  u odbiorców i stąd wynika okresowa niewydolność  sieci wodociągowej. 
PWiK planuje zrealizować  drugostronne zasilanie Gminy w wodę  od strony Kornatki już  został  
wykonany odcinek wodociągu na ul.Bocznej w Starachowicach. W bieżącym roku zaplanowano 
opracowanie projektu dalszego odcinka tego wodociągu od oczyszczalni ścieków do Komatki. Całą  
inwestycję  PWiK planuje zrealizować  w latach 2016-2017w miarę  posiadanych środków 
i rozwiąże się  problem niedoboru wody dla mieszkańców Dziurowa oraz Jabłonny — odpowiedz na 
interpelację  Pana Marka Jedlińskiego 

Rada Gminy przyjęła informację. 

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

uczestniczyła: 
04.02.2016r —wyjazd do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na spotkanie 
z Dyrektorem Panem Dariuszem Tomczakiem i omówienie tematów związanych z: 
-realizacją  zadania —odbudowa obwałowań  Cieku Stykowskiego, na którym został  pominięty 
remont znajdującego się  na nim mostu o konstrukcji żelbetonowej (most jest w bardzo złym stanie), 
-użyczeniem w okolicy boiska terenu do powstania bieżni lekkoatletycznej jak również  skateparku, 
-rekultywacją  zbiornik. 
06.02.2016r-walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Krynki, 
08.02.2016r-spotkanie ze Swietokrzyskim Komendantem Państwowej Straży Pożąrnej w Kielcach 

Panem Adamem Czajką  nit przekazania wstępnej informacji o stanie OSP na terenie gminy, 
gotowości operacyjnej oraz potrzebach 
10.02.2016r-spotkanie z włodarzami gmin Powiatu Starachowickiego w sprawie dobrej 

współpracy, 
13.02.2016r- walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Lubienia, 



18.02.2016r — spotkanie z pełnomocnikami reprezentującymi Komisję  Zakładową  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" Pracownikami Oświaty 
i Wychowania z Panem Pawłem Rdzankiem — przewodniczącym i Panem Michałem Karwackim 
z Gminy Brody-omówione zostały sprawy różne dotyczące pracy i potrzeb nauczycieli, 
-posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 
25.02.2016r — spotkanie z firmą  BCO Biuro Doradztwa Biznesowego w sprawie tworzenia Planu 
Rewitalizacji Gminy. 

oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 74 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrII/9/16 w sprawie zasad wypłaty zryczałtowanych diet dla Sołtysów Gminy Body. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrII/10/16 w sprawie utworzeni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/11/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół  w Brodach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/12/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych 
szkół  podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę  Brody oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrII/13/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brodach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/14/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Brody na lata 2016-2019. 
Zasadność  podjęcia uchwały omówiła Pani E.Fogiel informując, że podstawowym celem Programu 

jest tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin, wsparcie i wszechstronna 
pomoc, aby dziecko pozostało w rodzinie. Dom Dziecka to ostateczność. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Ad.9 
Pan Tomasz Margula Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach 

prezentacją  multimedialną  przedstawił  sprawozdanie z działalności za 2015 rok oraz plany na 2016 
rok. 
CKiAL jako samodzielna instytucja kultury działa już  15 lat., a jej działalność  prowadzona jest na 
różnych płaszczyznach w oparciu o posiadaną  kadrę  i bazę  materialną. Pan Dyrektor szczegółowo 
omówił  działalność  trzech świetlic: Brody, Kuczów, Styków i KrynIci oraz działalność  sportową. 
Centrum Kultury działało w oparciu o dotację  otrzymaną  z budżetu gminy oraz z realizacji 
projektów i otrzymanych grantów. 
Plan działalności na 2016 rok zakłada aktywizacje mieszkańców poprzez różne formy aktywności 
i szeroką  ofertę  imprez świetlicowych i plenerowych. Złożone zostały już  2 wnioski pod ogłoszone 

konkursy. 
Problemy w działalności to: 
starzejący się  sprzęt i wyposażenie, 

-prace remontowe przy budynku CKiAL w Brodach oraz przy świetlicach w Kuczowie 
i Krynkach, 

-remont kosiarki samojezdnej lub zakup nowej, 
oraz podobna sytuacja jest z busem. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa wysoko oceniła działalność  CKiAL , która 
aktywizuje mieszkańców, świetlice ożyli!, a mieszkańcy mogą  rozwijać  swoje pasje. Jest też  
profilaktyka i wypracowane są  dobre formy spędzania wolnego czasu. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów dziękuje za organizowane rozrywki, każdy 
zainteresowany może się  wykazać, spełniać  swoje pasje i zainteresowania 
Dyskusja: 
Pani J.Bonia podziękowała Pani Wójta za udział  w organizowanych imprezach w świetlicy 

w Kuczowie, a Panu T. Marguli za dobrą  współpracę. Zaprosiła również  na święto kobiet 
organizowane w dniu 5 marca o odz.19,00. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2015 roku oraz zamierzenia na 
2016 rok wysoko oceniając pracę  CKiAL w Brodach. Cieszy również  postawa i włączanie się  
w działalność  świetlicową  radnych. 

Ad.10 
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 rok złożył  Pan P. Zięba —kier. Referatu Organizacyjnego. 
Corocznie przez Radę  Gminy wydzielane są  środki na zadania związane z profilaktyką  i jest to 
cześć  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Realizacja tych zadań  koordynowana jest 
przez Gminną  Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siclad, której wchodzą  
przedstawiciele, UG, GOPS, Komisariatu, CKiAL, stowarzyszeń  i organizacji społecznych. 

Wyłoniony Zespół  w 2015 roku przeprowadził  rozmowy z 22 osobami z problemem alkoholowym 



i z członkami ich rodzin. 9 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego 
Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Starachowicach, z nich trzy osoby podjęły dobrowolne 
leczenie, natomiast sześć  zobowiązano do uczęszczania na spotkania do Stowarzyszenia „Rodzina". 
W 2015 roku z funduszu finansowano: 
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, 
festyny, spotkania, imprezy, profilaktyczne 
oraz wakacyjny wyjazd dziewięciorga dzieci wytypowanych przez GOPS. 

Komisja zapoznała się  i przyjęła złożone sprawozdanie. 

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

-Pan Tomasz Budzyń  —proszę  o wycięcie zakrzaczeń  na ul. Starachowickiej w Krynicach. Ponadto 

proszę  o rozważenie możliwości wykoszenia zarośli na prawym brzegu zbiornika wodnego 

-Pan Stanisław Wrona —proszę  o dowieszenie jednej lampy oświetleniowej na ul.Mlynarskiej przy 

posesji Państwa Bielów. Jest to ostatni dom mieszkalny przy tej ulicy, a do następnej lampy jest 

około 100m. 

-Pan Marek Jedliński —zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o naprawę  ubytków w jezdni na całej 

długości ul.Słonecznej w m.Jabłonna. Prace można wykonać  podczas corocznych napraw po 

okresie zimowym. Nadmieniam, że nawierzchnia ul. Słonecznej jest w złym stanie i pogarsza się  
z roku na rok. Proszę  o dołożenie wszelkich starań  w celu naprawy wymiany całej nawierzchni 

asfaltowej tej ulicy. 

-Pan Andrzej Jagiela — zwracam się  prośbą  o wycięcie 5 drzew przy drodze powiatowej 

w miejscowości Staw Kunowski. Drzewa te zagrażają  mieszkańcom oraz linii elektrycznej. 

-proszę  o uzupełnienie nawierzchni w drodze wewnętrznej pomiędzy ul.Zródłową, a ul.Spokojną  
w Borze Kunowskim, 

-Pani Aneta Kutera — proszę  o podjęcie stosownych działań  w miejscowości Młynek przy 

ul.Przymiarki na odcinku wodnym w związku z postawieniem „Tam" wybudowanych przez bobry. 

Tamy utrudniają  przepływ wody w korycie rzeki. Woda wylewa się  z koryta tzeki zalewając ulicę, 

co utrudnia ruch drogowy, 
-zwracam się  z wnioskiem o oczyszczenie rowu znajdującego się  na działce nr 396/1 

w miejscowości Młynek. Przedmiotowy rów obecnie jest zamulony i zarośnięty trawami, co 

ogranicza spływ wód i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zabudowań  znajdujących się  przy 

ul. Działki w Młynku, 
-ponawiam interpelację  o doprowadzenie do drożności cieków wodnych w miejscowości Młynek 

ul.Przymiarki, gdzie powstają  zatory wodne. Usunięcie tych zatorów warunkuje dalsze czynności 

podjęte przez ZDP, 



-w związku z brakiem reakcji ze strony służb gminnych i ciągłego braku rozwiązania problemów z 
dojazdem do zabudowań  na drodze „Łąkowej" ponawiam problem do rozwiązania czyli 
przebudowę  drogi w celu lepszej komunikacji mieszkańców tej drogi. Nie zajęcie się  tym 
problemem naraża ludzi na utratę  zdrowia poprzez niemożliwość  dojazdu karetki, straży, policji, 
listonosza czy śmieciarki, 
-proszę  o naprawę- uzupełnienia pobocza w miejscowości brody ul.Stoczki na wysokości 
krzyżówki z drogą  Tatrzańską  oraz w górę  do leśniczówki. 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę  o wykonanie i zamontowanie tabliczek z nazwami ulic 
w miejscowości Kuczów, 

-Pan Rajmund Drożdz —proszę  o montaż  stojaka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Lubieni 
na prośbę  rodziców, 
proszę  o założenie progu zwalniającego na drodze gminnej w ?Henryku przy posesji Pana 

Mirosława Złotorowicza (Henryk 1), 
proszę  o zamontowanie barierek przy chodniku na wysokości posesji Pani Dudek i Pani 

Rozwadowskiej ul.Iłżecka DK Nr 9. Barierka pozwoli na bezpieczne przejście chodnikiem. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

prowadzący sesję  poprosił  radnych o spotkanie po sesji na małej sali konferencyjnej UG. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.13,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowania 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  31 marca 2016 roku 
o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 21.03.2016r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.03.2016r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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