
1:<ADA GMINY 
?RODY 

Protokól NrIV/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 31 marca 2016r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy 
Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwal 
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.Gospodarka mieniem gminy — zamierzenia na rok 2016. 
9.Informacja o udzielonych ulgach wynikających z Uchwały NrX/53/2010 za 2015 rok. 
10.Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wnioski 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
12.Wolne wnioski. 
I3.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 1 osoba nieobecna. 

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 
Pani Monika 13arańska-kier. Ref.planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki gruntami 
Pan Ernest Kumek — insp. ds. ochrony środowiska 

-kierownicy referatów UG 
Sołtysi 

-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Odczytana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z sesji z dnia 26 lutego i 08 marca 2016 roku zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w dniu 26.02 oraz 08.03.2016 roku omówił  Pan Jan 

Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała Ni-II/9/16 w sprawie ustalenia zasad wypłaty zryczałtowanych diet dla Sołtysów Gminy 

Brody 
Uchwała weszła w życie z mocą  obowiązującą  od 01.01.16r. Wypłaty diet kwartalnych będą  
odbywały się  do 10 dnia miesiąca za poprzedni kwartał  pełnienia obowiązków Sołtysa. 

Uchwała NrII/10/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrII/11/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół  w Brodach 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI1/12/16 w sprawie określenia rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół  
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę  Brody oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr11/13/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brodach 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

Uchwała NrII/14/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Brody na lata 2016-2020 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

Uchwała Nr111/15/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brodach na 2016 rok. 
Uchwała zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą  Brody, a Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w Brodach określającej szczegółowe warunki udzielania i rozliczania 
dotacji. 



-Uchwała NrIII/16/16 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 zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI11/17/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIII/18/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą  NrII/13/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 
2016 roku. 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

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

w obecnej chwili Gmina Brody nie posiada prawa dysponowania i zgody zarządcy terenu tj. 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykoszenie zarośli na prawym brzegu 
zbiornika wodnego, 
interpelację  dotyczącą  wycięcia zakrzaczeń  na ul.Starachowickiej w Krynkaćh przekazano do ZDP 

w Starachowicach jako zarządcy drogi —odpowiedzi na interpelacje Pana Tomasza Budzynia. 

interpelacje dotyczącą  wycięcia 5 szt. drzew przy drodze powiatowej nr 0621 T w miejscowości 
Staw Kunowski przekazano do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, 
-prośba o uzupełnienie nawierzchni w drodze wewnętrznej pomiędzy ulicą  Źródlaną, a ul.Spokojną  
w Borze Kunowskim został  przekazana do realizacji przez ZGK w Brodach,— odpowiedzi na 
interpelacje Pana Andrzeja Jagiely 

pracownik Urzędu Gminy uzgodnił  z Panią  Radną  Jadwigą  Bonia miejsca umieszczenia tabliczek 
z nazwami ulic. Zostały podjęte czynności związane z realizacją  w/w wniosku -odpowiedz na 
wniosek Pani Jadwigi Bonia, 

-po uzyskaniu stosownych zezwoleń  (oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością  na cele 

budowlane, zgłoszenie wykonania robót budowlanych), lampa zostanie dowieszona na 

ul.Młynarskiej przy posesji P.Brelów—odpowiedz na interpelację  Pana Stanisława Wrony, 

naprawa ubytków w jezdni na całej długości ul.Słoncznej w m.Jabłonna zostanie wykonana 

w ramach remontów cząstkowych do 31 maja 2016 roku. Droga jest zgłoszona w propozycjach 

zadań  do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku, 



natomiast zagłębienia w jezdni na ul.Spacerowej zostaną  usunięte w ramach remontów 
cząstkowych w br.— odpowiedz na interpelację  Pana Marka Jedlińskiego, 

-roboty polegające na przebudowie drogi można realizować  tylko na istniejącym obiekcie, a droga 
nawierzchni gruntowej nie utwardzonej nie jest obiektem budowlanym. Taka inwestycja może 

być  realizowana wyłącznie po sporządzeniu projektu technicznego i uzyskania decyzji 
pozwoleniu na budową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanym, jakim 

powinny odpowiadać  drogi uliczne. Szerokość  pasa drogowego 3-4m jakim dysponuje Gmina na 
ultąlcowej w Przymiarkach jest niewystarczająca. W związku z powyższym przed przystąpieniem 

do budowy należy nabyć  grunt celem uzyskania odpowiedniej szerokości pas drogowy, sporządzić  
projekt budowlany i uzyskać  pozwolenie na budowę, 
uzupełnienie pobocza w miejscowości Brody ul.Stoczki na wysokości krzyżówki z drogą  

Tatrzańską  oraz w górę  do leśniczówki przekazano do realizacji przez ZGK w Brodach, 
w sprawie oczyszczenia rowu znajdującego się  na działce nr 3961 w miejscowości Młynek odbyło 

się  w dniu 8 marca br. spotkanie na gruncie z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych 
w Starachowicach. Obecnie prowadzone są  rozmowy z zarządcą  drogi mającej na celu 
doprowadzenie do umocnienia i udrożnienia przedmiotowego rowu. W związku z powyższym 

wyniku uzgodnień  zostanie Pani poinformowana w oddzielnej informacji. 
-w dniu 14.03.br zostało skierowane pismo do zarządcy tj świętokrzyskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń  Wodnych w Kielcach Oddział  Rejonowy w Starachowicach o likwidację  tam 
wybudowanych przez bobry 
-doprowadzenie do dążności cieków wodnych w miejscowości Młynek ul.Przymiaki w obecnym 
stanie prawnym nie jest możliwe, gdyż  rów odprowadzający wodę  z przepustu drogowego 
znajdującego się  w drodze powiatowej znajduje się  na gruncie prywatnym. Właściciele 

nieruchomości zostaną  powiadomieni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie 

udrażniania rowu—odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera, 

-montaż  stojaka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Lubieni zlecono do realizacji przez ZGK 
w Brodach, 
Założenie progu zwalniającego na drodze gminnej w Henryku przy posesji Pana Mirosława 

Złotorowicza (Henryk 1) będzie możliwe po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu, którego 
realizacje przewiduje się  do 30.06.br. 
-interpelację  dotyczącą  zamontowania barierek przy chodniku na wysokości posesji Pani M.Dudek 
i Pani Rozwadowskiej ul.Iłżęcka przy drodze krajowej nr 9 przekazano do zarządcy drogi GDDKiA 
— odpowiedzi na interpelacje Pana R.Droidza. 

Dyskusja: 
-Pani A.Kutera —dofinansowanie ul.Stoczki, kiedy to będzie —odp. 5-6 m-cy od podpisania umowy, 
-kiedy będzie przebudowana ul.Łąkowa? —odp. jeśli zostanie przegłosowana przez radnych 

i znajdzie się  w budżecie gminy to zostanie przebudowana, 
-Pan J.Adamus —jaki będzie koszt projektu organizacji ruchu —odp. około 20 tys.zł. 
-Pan R.Drożdz —jak długo mieszkańcy będą  czekać  na stojaki rowerowe —odp. 1-2 m-cy. 



Rada Gminy przyjęła informację. 

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

uczestniczyła: 
03.03.2016r —spotkanie samorządowców Diecezji Radomskiej zorganizowanym przez Biskupa 
Henryka Tomasika w Radomiu w związku z organizacji „Swiatowych Dni Młodzieży" 
08.03.2016r-spotkanie z okazji Dnia Kobiet w miejscowości Styków, 
09.03.2016r-podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Przyjazne Przedszkole" w Lubieni 
w ramach RPO Województa Swiętolcrzyskiego na lata 2014-2020w łącznej kwocie 308 107,42z1 
10.03.2016r-spotkanie z Wojewodą  Swiętolcrzyskim Panią  Agatą  Wojtyszek oraz z doradcą  
Wojewody Panem Bartłomiejem Dorywalskim. Na spotkaniu omówione zostały możliwości 
pozyskania środków na inwestycje drogowe, 
18.03.2016r- spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Panem 
Markiem Karczmarczykiem oraz z jego zastępcą  Panem Panem Tadeuszem Kępą  
19.03.2016r — udzielenie ślubu cywilnego 
21.03.2016r — spotkanie przedświąteczne w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach, 
22.03.2016r —wspólna Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa, 
30.03.2016r-spotkanie ze Starostą  Starachowickim Panem Dariuszem Dąbrowskim w sprawie 
podpisania porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach przy realizacji drogi w Brodach 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 41 osób i bieżąca praca urzędu. 

Pani Wójt M.Bernat złożyła sprawozdanie w sprawie budowy chodników przy 
drogach krajowych nr 42 w miejscowości Kuczów i nr 9 w miejscowości Rudnik. 
Jednym z priorytetowych zadań  dla Gminy Brody jest poprawa bezpieczeństwa dla pieszych przy 
drogach krajowych przebiegających przez naszą  Gminę. Pani Wójt już  od początku kadencji czyniła 
starania o przyśpieszenie rozpoczęcia budówy chodników, gdyż  sprawa ta ciągnie się  już  od 2008 
roku. Zadania te były już  ujęte w planie realizacji w 2010 roku, ale niestety klęski żywiołowe 
i EURO 2012 spowodowały przesunięcie środków. 

W pierwszym kwartał  2015 roku Pani Wójt wystosowała kilka pism do GDDKiA oddział  
w Kielcach z prośba o umieszczenie przedmiotowych zadań  w planie realizacji, a następnie 
przekazała pisemną  prośbę  w Departamencie Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA 
w Warszawie. Wynikiem tych działań  było rozpoczęcie w 2015 roku budowy chodnika 
w miejscowości Rudnik. 

W bieżącym roku ponownie Pani Wójt wystąpiła do GDDKiA w Warszawie Pana Jacka 
Boj arowicza i Wojewody Swiętokrzykiego Pani Agaty Wojtyszek ponawiając starania o wykonanie 
chodników w Rudniku i Kuczowie. Wynikiem tych starań  jest umieszczenie wnioskowanych zadań  
na liście zadań  przewidzianych do realizacji w 2016 roku w ramach likwidacji miejsc 
niebezpiecznych. 



-Pan T.Bemaciak zapytał  o chodniki przy drogach powiatowych i uzyskał  odpowiedz, że jest ich 
około 60 km i będą  realizowane wspólnie z powiatem. 

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 NrIV/19/16 w sprawie wprowadzenia zmian•  w Uchwale NrX111/90/15 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 NrIV/20/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/21/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/22/16 w sprawie zmiany Uchwały NrV111/42/2010 Rady Gminy Brody z dnia 06 
sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/23/16 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2016. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/24/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/25/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z ujęcia 

Krynki dla mieszkańców Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/26/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/27/16w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie z poprawką  w uzasadnieniu, iż  koszt dopłat na 2016 rok 
wynosić  będzie do 300.000,00z1. 

Ad.8 
Pani Monika Barańska —kierownik ref planowania i gospodarki gruntami w UG Brody 

prezentacją  multimedialną  przedstawiła gospodarkę  mieniem gminy, stan aktualny i zamierzenia 
na 2016 rok. 
Gmina Brody zajmuje powierzchnię  161 km' z czego tylko 23% to użytki rolne. Do Gminy Brody 
należą  grunty o pow.112 ha. W dzierżawie, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie 
i użyczeniu znajduje się  32,6526 ha nieruchomości stanowiących własność  Gminy Brody z czego 
wysokość  czynszu rocznego wynosi: 64.830,69z1. Do rozdysponowania na 2016 rok jest 26,1402ha 
gruntów w tym 18,8708ha przy ul.Panoramicznej w Stykowie. Zagospodarowanie tych gruntów 
będzie uzależnione od Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość  
Styków. Do wydzierżawienia jest 1,2261ha, a referat Geodezji czyni starania o pozyskanie gruntów 
położonych: 
- w Stawie Kunowskim o pow.25,1424ha, 
- w 1Crynkach o pow.6,7937ha 
- w Stykowie 1,2600ha 
będących we władaniu Skarbu Państwa. 

Pani Kierownik omówiła również  planowanie przestrzenne Gminy Brody stan aktualny 
i zamierzenia na 2016 rok — Uchwałą  NrX/81/2009 został  uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Brody obejmujący 5 sołectw: Adamów, Body, 
Dziurów, Krynki i Ruda. W trakcie opracowania jest plan dla miejscowości Styków, oraz 
opracowywane są  zmiany jednostkowe dla miejscowości Lubienia i Bór Kunowski. 
W ub roku takie zmiany uchwalono 4 w miejscowościach: Ruda, Brody i Dziwów. 
Z poszczególnych sołectw napływa dużo wniosków, a najwięcej z: Adamowa, Brodów, Dziurowa, 
Krynek i Rudy. Obecnie te wnioski poddano analizie, a całość  wykonywanych prac to okres około 
1 roku na wprowadzenie zmian lub wprowadzenie nowego plany Na 1 miejscowość  należy 
zabezpieczyć  kwotę  około 80tys.zł. Planów nie można unieważnić  jedynie przystąpić  do zmiany 
jeśli pozwala na to budżet. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa na wspólnym posiedzeniu z Komisją  
Rozwoju Gospodarczego i Finansów podkreśliła, że akt prawa miejscowego jest bardzo ważny i ma 
służyć  mieszkańcom i rozwojowi gminy. Wpłynęły 104 wriioski od mieszkańców o wprowadzenie 
zmian w przeznaczeniu działek Nie zgadza się  też  linia dróg przyjętych w planie z terenem. 
Komisje dały zielone światło do prac nad zmianami i wstępnie określono termin na czerwiec 
i lipiec. Należy poddać  zmiany analizie i opinii komisji urbanistycznych, a są  to procedury 

długoterminowe i kosztowne. Radni są  świadomi, że trzeba je przejść, aby mieszkańcy jak 

najszybciej mogli w pełni korzystać  ze swojej własności. 



Dyskusja: 
-Pan L.Sarna — spytał  czy dla wszystkich miejscowości będą  wprowadzane zmiany i uzyskał  
odpowiedz, że w wyniku analizy zostanie ustalona kolejność  i w miarę  posiadanych środków będą  
wprowadzane. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną  informację. 

Ad.9 
Skarbnik Gminy Pani D.Dyka przedłożyła radnym informacje o udzielonych ulgach 

wynikających z Uchwały NrXJ53/2010 za rok 2015 w Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych: 
-w UG zastosowano ulgę  na kwotę  13 996,90A, ale z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy 
ulga ta została wycofana. Natomiast umorzono zaległości na kwotę  1.968,52z1, a rozłożono na raty 
kwotę: 11 915,91z1. 
-w ZGK w Brodach rozłożono na raty zaległości za ścieki oraz dostawę  wody na łączną  kwotę: 
8.230,83zl umorzono odsetki na kwotę: 1 740,78z1, i umorzono należności na łączną  kwotę  
4.072,61z1. 
Pozostałego jednostki takie jak: GOPS, CKiAL, biblioteki, publiczne jednostki oświatowe nie 
stosowały ulg. O zastosowaniu ulgi decyduje kryterium dochodowe lub zdarzenie losowe. 
Dyskusji nie było. 
Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Pan E.Kumek —insp w UG Brody przedstawił  analizę  stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Brody według stanu na dzień  31.12.2015 roku. 
Zbiórką  odpadów komunalnych zgodnie z zawartą  umową  zajmuje się  firma ATK 

Recykling z Radomia z terminem do 31 grudnia 2016 roku. Za 2015 rok za zbiórkę  odpadów 

wypłacono firmie 407 980,80z1. 
Zarządzeniem Wójta Gminy powierzono prowadzenie i obsługę  Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych ZGK w Brodach za roczną  kwotę  30.000z1. 
Wysokość  należnej opłaty w 2015 roku od posesji wynosiła 532 207,41 zł  z czego zebrano 92%, a 
8% stanowią  zaległości, na które wystawiono 238 upomnień  oraz 72 tytuły wykonawcze. W 205 
roku firma ATK Recikling odebrała z terenu Gminy Brody 612,72 MG niesegregowanych 
odpadów, natomiast odpadów segregowanych : szkła- 95,4Mg, plastik -101,70Mg. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wysokość  ustalonej opłaty jest wystarczająca do pokrycia 
kosztów funkcjonowania systemu, natomiast wysokość  wpłat mieszkańców jest niewystarczająca 

dlatego należy kontynuować  egzekucję  należności. 

Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 



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

-Pan Tomasz Budzyń  —mieszkańcy ul.Poprzecznej w ICrynkach proszą  o naprawę  nawierzchni 

asfaltowej na w/w ulicy. 
-Pani Ewa Fogiel —zwracam się  z prośbą  umalowaniu przystanku na ul.Szkolnej (przy posesji 
Pana Stachuczego), 

-Pan Leszek Sarna —proszę  o naprawę  (utwardzenie) pobocza ul.Spokojnej. Proszę  o ustawienie 

tablic informacyjnych z nazwami ulic na ulicach: Słonecznej, Północnej, Spokojnej, Sw.Jana, 

Sosnowej, Nad Kamienną, 

-Pan Andrzej Jagiela — proszę  o wymianę  słupa energetycznego nr 4 w sołectwie Rudnik ul.Góma 

oraz o przestawienie go o 0,30cm od drogi, 
-proszę  o usuniecie dwóch pozostałości po dawnych słupach w Rudniku ul.Górna,. Oba przypadki 

dotyczą  planowanego odwodnienia. 

-Pani Aneta Kutera — proszę  o sprawdzenie i podjęcie stosownych działań  przy przepompowni 

ścieków znajdującej się  w miejscowości Młynek. Naruszona jest pokrywa, a ścieki wydobywają  się  
na zewnątrz, 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę  o uzupełnienie ubytków przy u1.0strowieckiej —wjazd na 

ul.Południową, 
-proszę  o odwodnienie rowu przy drodze powiatowej ul.Wysoka 31 
proszę  o wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 42 

u1.0strowiecka (Swierta —przystanek autobusowy), 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o naprawę  i ustawienie tablicy informacyjnej przy szkole 

ul.Starachowicka. W obecnej chwili tablica jest przewrócona, 
proszę  o montaż  tablic informacyjnych z nazwą  ulicy i numerami domów na terenie sołectwa 

Lipie, 
proszę  o montaż  oświetlenia na istniejących słupach energetycznych na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej nr 0618T z ulicy Leśnej w Starachowicach przy znaku 'Lipie 3km, celem poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, 

Pani Angelika Boroń  — proszę  o wykonanie rowu przy ul.Szkolnej od przystanku do przepustu 

pod drogą  powiatową  nr 0613T oraz przy ul.Górnej 0615T od posesji Pana Kunert do drogi 

Adamów-Dziurów, 
-proszę  o wycięcie zakrzaczeń  przy skrzyżowaniu ul. Górnej i ul.Starachowickiej oraz przy 

skrzyżowaniu ul.Górnej i ul.Szkolnej. 



Ad.12 
Wolne wnioski: 

-Pani E.Fogiel poinformowała, iż  od 01.04.2016 roku GOPS w Brodach będzie realizował  Program 

Rodzina 500+. W dniu 01 kwietnia przejmowane będą  wnioski z miejscowości Lipie, Adamów 

i Brody. Na złożenie wniosku są  3 m-ce z wypłatą  wyrównań  od 01 kwietnia br. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę  na zabranie głosu przez strażaków z OSP Styków: Pana Jana 

Kozerę  i Pana Artura Materka. Strażacy wzajemnie wymawiali sobie nieprawidłowości mieszając 

w swój konflikt też  inne osoby w tym Panią  Wójt stwierdzając, że wstrzymała dótację  na badania 

oraz szkolenia dla strażaków oraz Pana St. Wronę  Przewodniczącego Rady Gminy i mieszkańca 

Stykowa. 
-Pan J.Kozera wieloletni Prezes OSP Styków —powiedział, że złożył  rezygnację  z pełnionej funkcji 

w związku z konfliktem jaki powstał  po dwóch walnych zebraniach i nieporozumieniach wśród 

nowych członków. 
-Pan A.Materek twierdzi, iż  Pan J.Kozera jako Prezes OSP Styków jednoosobowo reprezentował  
cały Zarząd, wszystko robił  sam, nawet podpisywał  pisma i nie informował  pozostałych członków 

Zarządu. 
-Wójt Gminy Pani M.Bernat — wyraziła swoje zdanie w sprawie powstałego konfliktu i prosiła 

o wspólną  rozmowę, choć  widzi negatywne nastawienie członków OSP. Ponowne Walne Zebranie 

w OSP Styków prawdopodobnie zostało zwołane niezgodnie ze Statutem i może spowodować  
pominięciem OSP Styków w Zjeździe Gminnym. 
W dyskusji mówiono o tym, że sześciu strażaków ochotników posiada aktualne badania lekarskie 

i może brać  udział  w działaniach ratowniczych, a ponadto radni prosili o zorganizowanie 
wspólnego spotkania stron nawet z mediatorem, aby wypracować  wspólne stanowisko i dogadać  
się. 
Z uwagi na wmieszanie w konflikt Przewodniczącego Rady Gminy proszono o wyjaśnienie sprawy, 

aby była jasna i klarowna. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.14,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 

całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  29 kwietnia 201( 

roku o godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 21.04.2016r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.04.2016r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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