
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrVI/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 31 maja 2016r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy Brody. 
Na sesję  Rady Gminy zaproszenie otrzymali Państwo Jadwiga i Kazimierz Ziewiec zamieszkali 
w Adamowie rodzice trzech synów wzorowo pełniących zasadniczą  służbę  wojskową. Decyzją  Ministra Obrony Narodowej został  im przyznany medal. „Za zasługi dla obronności kraju", a odznaczenia i list gratulacyjny wręczyli: ppłk Mirosław Smerdzyński i kpt Piotr Rokita z Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Kielcach. Pani Wójt M.Bernat złożyła odznaczonym gratulacje i wręczyła kwiaty, wszyscy obecni na sali dołączyli się  do gratulacji brawami. 

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.Inforinacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i żapytań  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 organizacji roku szkolnego 2016/17 w świetle możliwości finansowych gminy. 9.0cena realizacji zadań  społeczno-gospodarczych i budżetu gminy za 2015-rok 
10.Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 
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.Bemat 	-Wójt Gminy 
-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pani Marlenia Kutera —PO kier. ZOEAS w Brodach 
-Pani Monika Barańska-kier.refplanowania i gospodarki gruntami w UG Brody 
-Pan Ernest Kumek — insp. ds. ochrony środowiska w UG Brody 
-kierownicy, referatów i jednostek UG 
-Sołtysi 



mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 

Ad.2 
Prowadzący sesje odczytując tematykę  obrad poinformował  iż, na prośbę  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swiętokrzyskiej w Lagowie zostanie przedstawiona informacja na temat nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zaproponowana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w m-cu kwiecień  2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwał
a 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, 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej• postanowieniami. 

-Uchwała NrV/29/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowienia/nr. 

-Uchwała NrV/30/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego- zarządzania drogami powiatowymi płożonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody 
w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, 
Uchwała jest w trakcie realizacji, a Zakład Gospodarki Komunalnej wykasza pobocza wzdłuż  dróg powiatowych, 

-Uchwała NrV/31/16 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2016 roku. 
W ramach realizacji uchwały został  ogłoszony II konkurs ofert z terminem do 27 maja br, a powołana przez Panią  Wójt Komisja rozpatrzy złożone oferty po względem zgodności z ogłoszonym konkursem. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwał. 

Ad.5 
Realizację  interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady Gminy w m-pu kwiecień  2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 



- po wygospodarowaniu środków finansowych, ujęciu zadania w budżecie gminy oraz dokonaniu stosownych zgłoszeń  możliwe będzie wykonanie przedłużenia ramion lamp oświetleniowych przy ul.Starachowickiej w Lubieni od posesji Pana Herta do oś. Leśników oraz zamontowane zostaną  lampy oś
wietleniowe na slupie o nr 12 na ul.Podlesie w Lubieni przy posesji Pani Malinowskiej, 

ubytki w nawierzchni drogi gminnej na ul.leśnej w Lubieni od nr 2 do nr 10 zostaną  uzupełnione. Natomiast kompleksowy remont tej ulicy będzie możliwy po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, 

interpelacja dotycząca oczyszczenia chodnika i rowu odwadniającego od ul.Podlesie do ul.Zachodniej przy drodze krajowej nr 9 przekazano do GDDKiA jako zarządcy drogi, 

-interpelacje dotyczące: uzupełnienia ubytku na drodze powiatowej przy posesji nr 16 na ul.Leśnej w Lubieni oraz przegląd nawierzchni drogi powiatowej na ul.Zachodniej przekazano do ZDP 
w Starachowicach jako zarządcy drogi—odpowiedzi na interpelacje Pana Rajmunda Drożdza. 

-w chwili obecnej opracowywany jest projekt stałej organizacji ruchu. Po jego wykonaniu zostanie przeprowadzony kompleksowy przegląd i uzupełnienie znaków drogowych -odpowiedz na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 

-interpelację  dotyczącą  modernizacji całej drogi powiatowej ul.Wysoka w Kuczowie przekazano do 
ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi w celu zajęcia stanowiska —odpowiedz na interpelacje Pani Jadwigi Bonia, 

- w roku bieżącym wykaszanie traw oraz oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych jak również  powiatowych wykonywane będzie przez ZGK Brody. Obecnie prace już  trwają  —odpowiedz na interpelacje Pani Anety Kutera, 

-w czerwcu zostanie przeprowadzone postępowanie wyłaniające wykonawcę  robót „odwodnienia ul.Komorniki w Lipiu". Czas realizacji zostanie określony w umowie na okres jednego m-ca. Ze względu na wąski pas drogowy na przedmiotowym odcinku konieczne będzie uzyskanie oświadczeń  od mieszkańców o wyrażeniu zgody na wejście w teren ich działek, 

-po wygospodarowaniu środków finansowych, ujęcia w budżecie gminy i dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach możliwe będzie wykonanie nawierzchni na drodze gruntowej łączącej ul.Starachowicką  z ul.Piaskową, 

-interpelacja dotycząca budowy chochlika przy ul.Starachowickiej została przekazana do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi, celem zajęcia stanowiska, 
— odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

-wysłane zostało zaproszenie do Starosty Starachowickiego oraz przedstawicieli ZDP na spotkanie 
dotyczące budowy dróg, chodników, kanalizacji burzowej wspólnie z radnymi danej miejscowości 



i podjęcia stosownych uzgodnień. Takie spotkanie odbyło się  w dniu 25 maja br.—odpowiedz na interpelacje Pana Janusza Adamus, 

-ustawiono dodatkowe stoły na sali obrad dla sołtysów w celu wypełnienia dokumentacji i tym samym zrelizowano ich wniosek. 

Dyskusja: 
Pan M.Jedliński poposił  o bieżący przegląd i naprawę  znaków drogowych, które często są  tylko przekręcone lub przekrzywione, a wymagają  tylko wyprostowania, 
Pan Sekretarz prosił  o zgłaszanie takich uszkodzeń  na bieżąco, co usprawni prace nie czekając na obrady sesji. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad. 6 
Pani M.13emat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami, w których 

uczestniczyła: 
04.05.2016r—spotkanie ze Starostą  Panem Dariuszem Dąbrowskim w sprawie Dożynek 
Powiatowych organizowanych w Gminie Brody. 
06.05.2016r- nabożeństwo majowe w Lipiu, 
10.05.2016r-spotkanie z zarządem Stowarzyszenia „Kamienna" celem omówienia dalszej 
współpracy 

11.05.2016r-spotkanie z Komendantem Policji w Starachowicach Panem Pawłem Szczepaniakiem 
oraz Komendantem Komisariatu Policji w Brodach Panem Sławomirem Skoczylas 
12.05.2016r- spotkanie z Prezesem Strefy Ekonomicznej Panem Marcinem Perzem, w celu 
nawiązania współpracy 
13.05.2016r — spotkanie z pracownikiem ABW Panem Michałem Nowocień  w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas Swiatowych Dni Młodzieży na terenie gminy tj. 22 lipca (około 1000 
osób), 
18.0-5.2016r — spotkanie ze Starostą  Panem Dariuszem Dąbrowskim w celu omówienia organizacji 
Powiatowych Dożynek przypadających na 18 września br. 
19.05.2016r —posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 
21.05.2016r —udzielenie ślubu cywilnego, 
-spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Barchan, na którym był  rozegrany mecz Krynki-
Lubienia, 
22.05.2016r —udział  w Powiatowych Dniach Strażaka 
23.05.2016r- udział  w majówkach organizowanych w Rudniku i Stawie Kunowskim, 
24.05.2016r —spotkanie z posłem ziemi świętokrzyskiej Panem Krzysztofem Lipcem w celu 
rekultywacji zbiornika, 
25.05.2016r —spotkanie ze Starostą  Panem Dariuszem Dąbrowskim, Członkiem Zarządu Powiatu 
Panią  Beatą  Stąpór oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Leszkiem Smigasem 
w sprawie omówienia potrzeb realizacji dróg powiatowych, 
-spotkanie sołeckie w Lubieni n/t przeprowadzenia kanalizacji, 



28.05.2016r-udzia1 w uroczystym poświęceniu sztandaru OSP w Rudzie, 
-udział  w XVII Jarmarku u Starzecha w Starachowicach, 
29.05.2016r —udział  we mszy świętej w hołdzie pomordowanych w 73 rocznicę  mordu na mieszkańcach Gębie i Zuchowca oraz złożenie kwiatów na pomniku osób pomordowanych, 
30.05.2016r —udział  w gminnym happeningu profilaktycznym pod hasłem: „dopalaczom mówimy 
NIE" zorganizowanym przez publiczne Gimnazjum w Rudzie, CKiAL w Brodach i Gminna 
Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach, 
-udział  w pikniku rodzinnym w Chocimowie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowe Rudnik, 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 64 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

W przerwie obrad Pani Nina Malinowska dyrektor Szkoły. Podstawowej w Brodach zaprosiła 
wszystkich uczestników sesji w swoim imieniu oraz Rady Rodziców na II Szkolny Piknik Rodzinny 
pod patronatem Wójta Gminy Brody Pani Marzeny Bemat, który odbędzie się  dnia 12 czerwca br O godz.13,00. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrVI/32/16 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 NrVI/33/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację  nit organizacji roku szkolnego 2016/17 w świetle rnoZliwości finansowych gminy złożyła Pani Marlena Kutera pełniąca obowiązek kierownika ZOEAS w Brodach. Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2016/17 dotyczą: 

obowiązku roku szkolnego od siódmego roku życia, 
prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia, 

-obowiązku szkolnego dla dziecka 6-letniego, 
-prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, 
-wzmocnienie roli kuratora oświaty. 



Do szkół  prowadzonych przez gminę  uczęszczać  będzie 1007 uczniów, w tym do szkół  podstawowych 558 uczniów i 274 do gimnazjów. Natomiast do szkół  prowadzonych przez inne podmioty uczęszcza 175 uczniów i będzie o 46 uczniów mniej niż  w roku bieżącym. Sieć 
 placówek szkolnych nie ulega zmianie. Trwa realizacja projektu pn. „Przyjazne przedszkole 

w Lubieni", oraz złożono wniosek do MEN na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do szkół  na kwotę  37.270z1. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa nie przewiduje zmian w sieci placówek oświatowych, gdyż  takie decyzje powinno podejmować  się  w m-cu lutym. Komisja akceptuje przedstawione działania dyrektorów szkół  i organu prowadzącego. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również  nie ma zastrzeżeń  pozytywnie opiniując omówioną  informację. 
Dyskusja: 
-Pan J.Adamus poinformował, iż  w roku bieżącym uczniowie klas VI w Gminie Brody napisali bardzo dobrze sprawdzian na zakończenie nauki i tym roku jesteśmy na! miejscu w powiecie. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

Pan Sławomir Miechowicz —doradca ds. zarządzania projektami w LGD Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Swiętokrzyszkiej przedstawił  główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Strategia ta była konsultowana społecznie, a jej ostateczna wersja zajęła 2 miejsce w skali naszego województwa. Planowane nabory wniosków: 
-III kwartał  2016r- na rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej: wnioski mogą  składać  gminy wspólnie ze stowarzyszeniami, 
-IV kwartał  2016r — nowe miejsca pracy- dotacje na rozwijanie istniejących firm- wszelkie budowy musza być  realizowane zgodnie z projektami, 
-I polowa 2017 r —zakładanie działalności gospodarczej —nowe miejsca pracy-premie w wysokości 50tys.zł  lub 70tys.zł  na przetwórstwa, 

-oraz wzmocnienie więzi społecznych- wydarzenia na spędzenie wolnego czas, imprezy dla dzieci i osób starszych oraz inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. 

Dyskusja: 

-Sekretarz Gminy Pan J.Kosiela — Gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem „Brody nad Kamienną" przygotowuje się  do wniosku, która wymaga pozwolenia na budowę  wydaną  przez PKP składającej się  z kilku spółek. Procedury się  przedłużają  i w związku z tym prośba o ogłoszenie naboru pod koniec lipca br z 30 dniowym terminem. 

Rada przyjęta złożoną  informację. 

Ad.9 
Informację  z realizacji zadań  społeczno-gospodarczych za 2015 rok złożyli: -Pan J.Kosiela —Sekretarz Gmin omówił  realizację  zadań  z referatu inwestycyjnego, 

-Pan E.Kumek — insp ds. ochrony środowiska omówił  realizację  zadań  ze swojego działu, 



-Pani M.Barań
ska —kierownik ref. Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami omówiła informację  z zakresu działalności jej referatu. 

Dyskusja: 
-Pan S. Wrona —zapytał  o termin wykonanie oświetlenia w Dziurowie, 
-Pan J.Adamus — zapytał o możliwość  przeniesienia pomnika przy starym budynku UG i prosi, aby tym tematem zająć  się  na komisjach, 
-Pan L.Sarna —zapytał  o kolejność  realizacji zgłoszonych zmian jednostkowych do planu w miejscowości Dziurów- uzyskał  odpowiedz, iż  taka analiza zostanie zrobiona do końca czerwca i wtedy ustali się  zasadność  i kolejność  wprowadzania zmian. 

Pani Skarbnik D.Dyka omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Brody za 2015 rok informując, że dokonane w ciągu roku zmiany finansowe spowodowały, że budżet na dzień  31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów zamkną  się  kwotą: 31.930.781,42z1, a po stronie wydatków kwotą: 30.946.211,55z1. 
Stan zaległości na początku roku 2015 stanowił  kwotę  1.374.746,03z1 na koniec roku wynosiły 2.154.881,29z1 i wzrosły o kwotę  780.135,26z1. 
Stan zobowiązań  budżetowych na koniec 2015 roku wynosi 1.000.000zł  z tytułu zaciągniętych kredytów. Łączna kwota długu Gminy Brody stanowi 3,13% wykonanych dochodów ogółem budżetu. 
Wynik wykonania budżetu za 2015 rok to nadwyżka w kwocie 2.131.825,31zł. Do sprawozdania dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z 
wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę  23/I/16 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 11.04.20I6r pozytywnie opiniującą  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok. 
Obie komisje pozytywnie opiniują  omówione informacje. 

Dyskusji nie było. 

Radni jednogłośnie podjęli Uchwalę  NrVI/34/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok. 

Ad.10 
Pan L.Sarna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brodach odczytał  protokół  z dnia 5 maja br., w którym członkowie Komisji po zapoznaniu się  ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu i pozytywną  opinią  RIO w Kielcach na ten temat, jednogłośnie zagłosowali 

za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Brody za 2015 rok Taki też  wniosek skierowali do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
Prowadzący sesję  Pan Stanisław Wrona odczytał  Uchwałę  Nr 41/1/16 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 maja br pozytywnie opiniującą  wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Brody za 2015 rok. 



Dyskusji nie było. 
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę  NrVI/35/16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Brody za 2015 rok. 

Prowadzący sesje pogratulował  otrzymania absolutorium, a Pani M.Bemat Wójt Gminy Brody podziękowała Komisji Rewizyjnej i Radnym za udzielone absolutorium. 

W przerwie obrad radni zapoznali się  z dodatkowymi projektami uchwał, które w trakcie obrad zostały poddane pod głosowanie: 

Uchwała NrVI/36/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVI/37/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVI/38/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres jednego roku 
w trybie bezprzetargowym Pani Barbarze Pikus lokalu o powierzchni I21,25m2  mieszczącym się  w budynku OSP Ruda przy. ul. Widok 5. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.!! 

Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z prośbą  o usytuowanie przejścia dla pieszych przy DK Nr9 w Lubieni przy unłżeckiej i ul.Podlesie. Pragnę  podkreślić  iż  mieszkańcy z ul.Podlesie przechodzą  do ul.Iłżeckiej przy której zlokalizowany jest chodnik. W dodatku odtworzenie przejścia zwiększy bezpieczeństwo przechodzących do uniżeckiej. 

-Pani Aneta Kutera —proszę  na wniosek mieszkańców o wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej w m.Młynek ul.Przymiarki oraz wykonania prawidłowego odwodnienia, -proszę  o zapewnienie przejezdności drogi gminnej w m.Młynek ul.Łąkowa od ul.Podgórskiej do końca zabudowań, 
-proszę  o udrożnienie rowu odwadniającego znajdującego się  przy ul.Działki za Panem Olesińskim, -proszę  o uzupełnienie ubytków na drodze w m.Młynek ul.przymarki na wysokości restauracji „Szary Wilk", 
-na wniosek mieszkańców proszę  o wyrównanie terenu oraz utwardzenie żużlem tak zwanej zatoczki na końcu ulicy północna w Budach Brodzkich, 

-Pan Piotr Kosmala —mieszkańcy ul.leśnej w Lipiu proszą  o doświetlenie tej ulicy na słupach nr 2,4,6. 



-proszę  o zwrócenie się  do Rejonu Dróg Powiatowych w Starachowicach o założenie nowych płyt na rowie przydrożnym przy ul.Starachowickiej naprzeciwko nr 49 ponieważ  stare płyty uległy zniszczeniu, 

-Pan Tadeusz Bernaciak i Pani Beata Szustak —prosimy o wykonanie rowu odwadniającego przy ul.Widok. Woda, która spływa po opadach deszczu notorycznie zalewa posesję  Pana Feliksa Sieronia zam przy ul.Widok 7, 

-Pan Leszek Sarna —proszę  o wykonanie progu zwalniającego na ul.Złotej w okolicach posesji nr 20, 

-Pan Andrzej Jagiela —proszę  o wymianę  tablicy z nazwą  ul.Krótka w miejscowości Staw Kunowski, 

-Pan Marek Jedliński —proszę  o informacje dotyczące wykonania nawierzehni na ul.Słonecznej w Jablonnej. Powyższe zadanie jest w budżecie jako zadanie roczne, dlatego też  wnioskuję  
o przedstawienie na jakim etapie jest• wykonanie tego zadania oraz jak przedstawia się  plan realizacji, 
-ze względu na przedłużające się  prace dotyczące budowy drogi Ogrodowej w m.Jablonna 
uprzejmie proszę  o wycięcie drzew zagrażających przejezdności oraz naprawę  istniejącej 
nawierzchni. Nadmieniam tylko, że droga w obecnym stanie nie nadaje się  do użytkowania, ( 
zwracani się  z prośbą  o naprawę  nawierzchni na ulicach Spacerowej i Słonecznej w m.Jablonna. Powyższe naprawy zgłaszałem już  kilkakrotnie natomiast nie zostały wykońane. Ubytki 

w jezdniach powiększają  się  z miesiąca na miesiąc i są  uciążliwe dla mieszkańców, 

Pani Angelika Boroń  — proszę  o wycięcie drzew (2 szt. brzoza i sona) przy skrzyżowaniu ulic 
Szkolnej i Górnej w Adamowie. Drzew zagrażają  bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

-Pan Wojeciech Janiec —proszę  o usunięcie zakrzaczeń  w Młynku na ul.Pięknej naprzeciwko 
posesji — ul.Piękna 25. W/w zakrzaczenia zasłaniają  widoczność  znaków drogowych 
ostrzegawczych: „progi zwalniające". 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

-Pan J.Adamus — pochwalił  zrobiony porządek przy zalewie w Brodach od strony Rudy. Prosi 
również  o zamocowanie siatki do piłki ręcznej, gdyż  jest już  sezon na wypoczynek, oraz 
zabezpieczyć  ten teren przed rozjeżdżaniem kładami, 
-Pani Wójt M.Bernat — podziękowała za słowa uznania, prosząc o wszelkie sugestie dotyczące 
poprawy otoczenia zalewu. Sprawozdanie co zostało zrobione przy zalewie zostanie przygotowane 
na następną  sesję. 
-Pani A.Kutera zapytała o ubytki wody na wodociągu w Krynicach, jakie zostały podjęte działania — 
Odpowiedzi udzieliła Pani K.Bernaciak kier ZGK w Brodach informując, że wykryto 1 awarię  
i wszystko ściśle jest monitorowane, 



-Pan L.Sarna —zaprosił  wszystkich w imieniu własnym, dyrekcji szkoły i Rady Rodziców do 
Dziurowa w dniu 11 czerwca o godz.15,00 na festyn rodzinny: „Bezpiecznie, zdrowo i wesoło". 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.12,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowani] całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  30 czerwca 2014 roku o godz.9,30 

Ustalono wspólne posiedzenie Komisji w dniu 24 czerwca o godz.7,00. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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