
Protokół  NrV/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 29 kwietnia 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 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 uchwal zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o działalności w 2015 roku i zamierzeniach 

na 2016 rok 
9.Informacja o działalności komisji powołanej przez Wójta Gminy do oceny stanu rowów 

odwadniających 
10.Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej fili 
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 1 osoba nieobecna (usprawiedliwiona). 

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 J.Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
Pan T.Magula 	 55 	 5) 

-Pani Jolanta Grudnicka -kier. GOPS w Brodach 
Pani Anna Stachucy -dyr. Gminnej Biblioteki 
Pan Ernest Kumek — insp. ds. ochrony środowiska 

-kierownicy referatów UG 
Sołtysi 

-mieszkańcy gminy 



regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwal podjętych na sesji w 

Sekretarz Gminy informując, że: 
m-cu marzec 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela 

  

Uchwała NrIV/19/16 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 NrIV/20/16 w sprawie wprowadzenia 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zg 

zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
dnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrIV/21/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIV/22/16 w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/42/10 Rady Gminy Brody z dnia 06 
sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydziellonego rachunku dochodów. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIV/23/16 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy grody na rok 2016 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Od stycznia do' końca marca 3016 odłowiono 13 szt bezpańskich 

psów. Wszystkie odłowione zwierzęta zostały ozraczone oraz wysterylizowane. 

-Uchwała Ni-IV/24/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowien 

-Uchwała Ni-IV/25/16 w sprawie zatwierdzenia Sryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z ujęcia 

Krynki dla mieszkańców Gminy Brody. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach i będzie 

obowiązywać  za okres od 01 kwietnia 2016 roku o 31 marca 2017 roku. 

Uchwała NrIV/26/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 



Uchwała została przyjęta do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach i będzie 

obowiązywać  za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. 

Uchwala NrIV/27/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach i będzie 

obowiązywać  za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. 

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

zapadliska oraz ubytki w nawierzchni asfaltowej ul.Poprzecznej w Krynicach będą  naprawiane na 

bieżąco. Zmiana nawierzchni w/w ulicy będzie możliwa po przebudowie sieci wodociągowej 
—odpowiedz na interpelacje Pana Tomasza Budzynia. 

interpelacje dotyczące: wymiany słupa energetycznego nr 4 w sołectwie Rudnik ul.Gónia oraz 
o przestawienie go o 30 cm od drogi oraz: 
-usunięcia 2 pozostałości po dawnych słupach w Rudniku ul.Góma- oba przypadki dotyczą  
planowanego odwodnienia- przekazano do PGE w Ostrowcu Swiętoicrzyskim jako właściciela sieci 

energetycznej celem zajęcia stanowiska— odpowiedzi na interpelacje Pana Andrzeja Jagiely 

-interpelację  dotyczącą  odwodnienia rowu przy drodze powiatowej ul.Wysoka 31 przekazano do 
ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi, 
-interpelacje dotyczącą  wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 42 
u1.0strowiecka (Swierta —przystanek autobusowy) przekazano o GDDKiA jako zarządcy drogi, 

uzupełnienie ubytków przy u1.0strowieckiej wjazd na ul.Poludniową  zostanie wykonane w ramach 

remontów cząstkowych -odpowiedzi na interpelacje Pani Jadwigi Bonia, 

-interpelację  dotyczące: -wykonania rowu przy ul.Szkolnej od przystanku autobusowego (przy 
posesji nr 49) do przepustu pod drogą  powiatową  (okolice posesji nr 83) oraz przy ul.Górnej od 

posesji P.Kunert nr 47 do skrzyżowania z drogą  gminną  Adamów-Dziurów oraz 

-wycięcie zakrzaczeń  przy skrzyżowaniu ul.Górnej i ul.Starachowickiej, a także przy skrzyżowaniu 

ul.Górnej i ul.Szlcolnej w Adamowie przesłano do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi—

odpowiedzi na interpelację  Pani Angeliki BoroM 

w związku ze złożoną  interpelacją  dotyczącą  montażu oświetlenia na istniejących slupach 

energetycznych na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul.Leśną  w Starachowicach przy maku; „Lipie 

3 km", celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym wystąpiono z pismem do Prezydenta 

Starachowic i Starosty Starachowickiego, 



-przygotowano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach dotyczące zamontowania 
tablic w miejscach, gdzie obecnie oznakowanie jest mało widoczne. Nie zachodzi natomiast 
potrzeba pisania na tych tablicach numerów domów, ponieważ  ulice w miejscowości Lipie znajdują  
się  w jednym ciągu komunikacyjnym, 
-naprawa tablicy informacyjnej przy szkole w Lipiu została zlecona ZGK w Brodach— odpowiedzi 
na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

-interpelacja dotycząca naprawy (utwardzen a) pobocza ul.Spokojnej w Dziurowie została 
przekazana do ZGK w Brodach, jak rówiież  przygotowano stosowne zlecenie dotyczące 
zamontowania tablic z nazwami ulic w miejs ach, gdzie obecne oznakowanie nie jest w pełni 
widoczne —odpowiedzi na interpelacje Pana L szka Sarny, 

-zakończono przegląd przystanków na terenie Gminy i wyselekcjonowano przystanki do remontu, 
w tym na ul.Szkolnej w Brodach. Prace zostaną  Vvykonane przez ZGK w Brodach 
— odpowiedzi na interpelacje Pani Ewy Fogiel l  

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
13.04.2016r —obchody „Dnia Pamięci Ofiar Zbr dni Katyńskiej" w Starachowicach 
21 i 22.04.2016r-szkolenie obronne wójtów Woj wództwa Swiętokrzyskiego; 
22.04.2016r- posiedzenie Komisji Oświaty, Kult , Zdrowia i Bezpieczeństwa 
25.04.2016r-spotkanie z właścicielami „skałek" Rudzie w sprawie wykupu gruntu, 
27.04.2016r- podpisanie umowy dotacji z udz alem środków udostępnionych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: 
„Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Zavvicrających Azbest dla Gminy Brody w roku 2016 
28.04.2016r — spotkanie z mieszkańcami hubieni w związku z uzyskaniem zgody na 
przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej, 
-spotkanie z Dyrektorami szkół  w związku z tworzeniem arkuszy organizacyjnych na nowy rok 
szkolny 2016/17 

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

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Kom sje Rady Gminy. 



-Uchwała NrV/28/16 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 NrV/29/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/30/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego-
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody 
w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej. 
-Pan J.Stachuczy —radny Powiatu Starachowice potwierdził, iż  dzień  wcześniej Rada Powiatu 
podjęła uchwałę  powierzając Gminie Brody realizację  tego zadania. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/31/16 w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2016 
roku 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację  o działalności GOPS w Brodach za 2015 rok i zamierzenia na 2016 złożyła Pani 

J.Grudnicka —kier. Jednostki. Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych tym, którzy nie są  w stanie sami ich pokonać. Zaspakaja niezbędne potrzeby, zapobiega 
i wspiera w podejmowaniu działań  zmierzających do usamodzielnienia się  oraz integracji ze 

środowiskiem. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone określone w ustawie o pomocy 

społecznej i innych ustawach. 
Budżet 2015 roku wyniósł  6.371.707 zł  i został  przeznaczony na: 
zadania zlecone, do których należy: 
świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, 
składki na ubezpieczenia oraz karta dużej rodziny 

Zadania własne, do których należy: 
zasiłki stałe, celowe, specjalne i okresowe 
usługi opiekuńcze 

-opłaty za pobyt w DPS i w schroniskach, 
piecza zastępcza, 
dożywianie dzieci, 

-asystent rodziny 
-i utrzymanie ośrodka. 
GOPS zrealizował  również  pomoc w postaci: 

paczek na „Mikołajki" dla najuboższych dzieci oraz wigilijne dla osób ubogich i samotnych. 
-wyjazd na kolonie dla 10-ciorga dzieci. 



W 2015 roku liczba klientów GOPS stanowiła 11,41% ogólnej liczby mieszkańców. 
Od 01.04.2016 roku GOPS realizuje dodatkowe zadania związane z Programem Rodzina 500+, 
którego realizacja przebiega bez zarzutów z wypłatami od początku maja. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiezeństwa szczegółowo omawiała temat na swojej 

komisji. Docenia trudną  pracę  jednostki i dziękuje za sprawną  organizację  pracy przy 

wprowadzeniu dodatkowego zadania. 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów pr jęla złożoną  informację  bez zastrzeżeń. 

Dyskusji nie było. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną  in ormację. 

Kierownik GOPS Pani J.Grudnicka omówiła •ównież  Ocenę  zasobów pomocy społecznej dla 

gminy Brody za rok 2015, która jest społecznyin bilansem potrzeb przygotowanym w oparciu 

o analizę  lokalnej sytuacji społecznej i dem graficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest 

podstawą  do planowania budżetu na rok następny i jest przedstawiana Radzie Gminy do 30 

kwietnia każdego roku. 
Rada Gminy zapoznała się  i przyjęta przedstawioną  Ocenę  zasobów pomocy społecznej za 

2015 rok. 

Ad.9 
Informację  o działalności Komisji powołanej przez Wójta Gminy do oceny stanu rowów 

odwadniających omówił  Pan E.Kumek —insp d/s ochrony środowiska, a jednocześnie 

przewodniczący komisji powołanej Zarządzeniem Nr 135/15 Wójta Gminy z dnia 27.08.2015 roku. 

W zależności od funkcji, którą  mają  spełniać, rowy dzielimy na: przydrożne {Melioracyjne, a ich 

utrzymanie i drązność  należy do właściciela gruntu, na którym się  znajduje. Pan inspektor 

Sołectwami omówił  potrzeby modernizacyjne rowów, które powodują  zalewanie posesji lub ich 

podtapianie. Największy problem Komisja widzi w utrzymaniu rowów przebiegających przez 

grunty prywatne, gdyż  ich właściciele nie wykonnją  spoczywających na nich obowiązkach co 

utrudnia zapewnienie swobodnego przepływu wół'. Gmina w okresie od września 2015 roku do 

marca 2016 roku wykonała szereg prac opracowując koncepcję  opracowania wód opadowych, 

przeprowadzając odwodnienie drogi w Jabłonnie ł  w Brodach na ul.Stoczki oraz oczyszczono 

i odmulono rów w Dziurowie częściowo umacniając elementami prefebrykowanymi. Planowane są  
również  dalsze czynności zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Brody. 

Dyskusja: 
-Pan J.Adamus —w projektach budowy dróg uwzg ędniać  kanalizację  burzową  i wymagać  od 

wykonawcy inwestycji, aby ta kanalizacja spełnia a swoje zadania. Na spotkanie z Zarządcą  
i projektantem dróg zapraszać  radnych, którzy ni teren i powinni mieć  wpływa na ustalenia, 

-Pan T.Bernaciak — Komisja Rewizyjna w planie pracy na m-c kwiecień  br zaplanowała kontrolę  
drożności przepustów i odwodnienia przy drogach gminnych i jest prośba, aby radni składali 

wnioski ze swojego sołectwa. Wnioski z protokołu powinny zostać  zrealizowane z określeniem 

terminów. 



Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej fili 

prezentacją  multimedialną  złożyła Pani Anna Stachucy —Dyrektor jednostki. W Gminie Brody 
działa jedna biblioteka w Brodach na cały etat oraz jej filie w Stykowie iw Lubieni czynne 2 razy 
w tygodniu. Zadaniem jednostki jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, odpowiednie 
przechowywanie i konserwacja zbiorów. Dbanie o estetyczny wygląd placówki dostosowując ją  dla 
potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. Współpraca ze szkołami poprzez lekcje biblioteczne: 
głośne czytanie, zajęcia plastyczne, spotkania z autorami, warsztaty tematyczne oraz organizacja 
spektakli promujących czytelnictwo. Budżet biblioteki w 2015 roku to kwota 158 tys:A w tym 
dotacja z Biblioteki NarodoWej 6 tys.zł  na zakup nowości wydawniczych. 

Na 2016 rok zaplanowano: 
- zakup nowości wydawniczych 
- zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci w ferie i wakacje, 
- lekcje tematyczne przy wspólnym głośnym czytaniu. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa swoje posiedzenie odbyła w lokalu biblioteki 
w Brodach. Radni zwrócili uwagę  na klimat biblioteki, która jest oazą  wyciszenia. Pracownicy 
wychodzą  naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników gdyż  w bibliotece można telefonicznie zamówić  
książkę  i zostanie ona dostarczona nawet do domu czytelnika. Pracownicy zaćhęcają  do czytania 
książek dzieci w różnym wieku prowadząc lekcje biblioteczne i głośne czytania. Komisja wysoko 
ocenia działalność  bibliotek w Gminie Brody. 

Dyskusja: 
-Pan P.Kosmala —docenia zaangażowanie pracowników biblioteki, którzy w różnych działaniach 
zachęcają  do czytania. Jest pod wrażeniem ich profesjonalizmu, a w terminie jesiennym proponuje 
zorganizować  publiczne głośne czytanie, 
-Pan R.Drożdz — w naszej gminie nie jest żle z wypożyczeniami i ma nadzieje, że będzie jeszcze 
się  rozwijać, 
-Pan St.Wrona —popiera organizowanie spotkań  z młodymi czytelnikami, gdyż  to będzie 

procentować  w przyszłości. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z prośbą  o oczyszczenie chodnika i rowu odwaniającego od 

ul.Podlesie do ul.Zachodniej. W/w chodnik znajduje się  przy drodze krajowej nr 9 w Lubieni, 



proszę  o wydłużenie ramion lamp oświetlenicwych przy ul.Starachowickiej w Lubieni od posesji 
P.Hert do osiedla Leśników. Obecne oświetleni:: nie oświetla chodnika lecz rów odwadniający, 
proszę  o montaż  lampy oświetleniowej na slupie o numerze ewidencyjnym 12 w Lubieni 

ul.Podlesie przy posesji nr 3 Pani Wiesław M linowskiej na prośbę  jej i sąsiada, ponieważ  są  to 
ostatnie domy na tej ulicy i wieczorem jest tam ciemno, 
proszę  o uzupełnienie ubytku na drodze powiatowej przy posesji nr 16 na ul.Leśnej w Lubieni na 

prośbę  mieszkanki, 
proszę  o wyremontowanie nawierzchni drogi gminnej w Lubieni na ul.Leśnej od nr 2 do nr 10 na 

prośbę  mieszkańców, 
-proszę  o przegląd nawierzchni drogi na ul.Zachodniej (droga powiatowa) na prośbę  mieszkańców. 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę  o uprzątnięcie śmieci na ul.Wysokiej 31 na prośbę  mieszkańców 
-proszę  o modernizację  całej drogi powiatowej ul. Wysoka w Kuczowie 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o informację  o planowanym rozpoczęciu inwestycji budżetowej 
„odwonienie ul.Komornilci w Lipiu" 
-w imieniu społeczności sołectwa Lipie zwracam się  z prośbą  o podjęcie stosownych działań  
zmierzających do budowy chodnika przy ul.Starachowickiej. Uzasadnienie: poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze 
szkoły, 
wykonanie nawierzchni na drodze gruntowej łą  zącej ul.Starachowicką  i ul.Piaskową. Dwukrotnie 

zlecone utwardzenie nie przyniosło rezultatu (wy onawca ZGK). 

-Sołtysi Gminy Brody —prosimy o ustawienie stołu dla Sołtysów, co umożliwi nam sposobność  do 
wypełnienia dokumentacji. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

-Pan M.Jedliński zapytał  o datę  naprawy ubytków w jezdni ul.Ogrodowej w Jabłonnie 
Pan T.Bemaciak zaprosił  wszystkich zebranyci w imieniu własnym i Zarządu OSP Ruda na 

uroczystość  poświęcenia sztandaru w dniu 28.05.r o godz.15,00 oraz dziękuje za ustawienie toalet 
nad zalewem 
-Pan P.Kosmala zapytał  o datę  odwodnienia ul.K morniki w Lipiu, 
Pan R.Drozdz prosi o monit w sprawie barierek yrzy drodze krajowej nr 9 w Lubieni, 

-Pan T.Budzyń  prosi o zabranie opony, która zost4iła porzucona przy drodze krajowej nr 9 w okolicy 
stacji paliw 
-Pan M.Gutowski —Z-ca Wójta poinformował, iż  zlecono ZGK w Brodach wyzbieranie śmieci 

wzdłuż  rzeki Kamiennej i w Brodach pod wiaduktem, 

Prowadzący sesję  odczytał  pisma, które wpłynęły do biura rady: 
-zaproszenie Gminy Klimontów na biegi w dniu 28 maja br, 



-zaproszenie Prezydenta Starachowic na uroczystość  3 maja- prośba do radnych o udział  w poczcie 
sztandarowym. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.11,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  31 maja 2016 roku 
O godz.9,30 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 19.05.2016r godz.15,30 
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 20.05.2016r godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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