
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrVII/2016 

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

-013r-Sy-  sesji '-o1W-o-rżYł  i -powitał  zaproszonych gości Przewodniczący Rady Gminy Brody 
Pan Stanisław Wrona, a w szczególności: 
-Panią  Wiesławę  Kiełek z Zespołu Jarzębina w Dziurowie 
Zespół  Echo z Adamowa, 
oraz prymusów ze szkół  w Gminie Brody wraz z rodzicami. 

Wójt Gminy Brody Pani M.Bernat odczytała list gratulacyjny oraz wręczyła nagrodę  pieniężną  dla 
Pani W.Kiełek, która zajęła I miejsce w kategorii solistów w Kielcach na koncercie Laurótów XL 
Buslcich Spotkań  z Folklorem za popularyzacje kultury ludowej oraz promocję  Gminy Brody. 
Również  Zespół  „Echo" z Adamowa zajął  II miejsce w tym samym koncercie w kategorii zespołów 
śpiewaczych i z rąk Pani Wójt otrzymał  list gratulacyjny w podziękowaniu za osiągnięcia oraz 
promowanie Gminy Brody. Pani kierownik Zespołu podziękowała za zaproszenie, pracę  
instruktorów oraz wsparcie ze strony Gminy. 
Solistka Pani W.ICiełek podziękował  za zaproszenie i zaśpiewała nagrodzoną  piosenkę. 

Pani Wójt powitała przybyłych uczniów oraz ich rodziców gratulując daru talentu, dyscypliny 
i wytrwałości. Najwyższa średnia w nauce to 5,73 i należy do Wiktorii Dróżdz z Lipia, następnie 
5,70 taki wynik ma Mateusz Sala z ICrynek, pozostali uczniowie z wysokimi wynikami powyżej 
5,30 mają  również  powód do dumy. 
Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan St. Wrona wręczyli uczniom dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a 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 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 o zaawansowaniu planowanych na 2016 rok zadań  inwestycyjnych. 
9.0cena działań  Wójta dotycząca poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym w Brodach 
10.Informacja o działalności w Gminie Stowarzyszeń: „Rodzina", „Kamienna" i „LKB Rudnik", 
11.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2016 roku, 
12.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku 
13 Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 



14.Wolne wnioski. 
15 .Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
Obrady sesji 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 J.Wójcik 	-kier. Ref. Inwestycji 

-Pan Mirosław Zięba -Skarbnik w Stowarzyszeniu "Kamienna" 
Pan Sławomir Czarnecki — Prezes Stowarzyszenia „Rodzina", 

-Pan Szymon Dudek -Prezes „LKB Rudnik" 
-kierownicy referatów i jednostek UG 
-Sołtysi 
mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowana tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z ostatniej sesji został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w m-cu maj 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela 

Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrVU32/16 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 NrVI/33/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVI/34/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody na 2015 rok 
Uchwała zrealizowana, sprawozdanie przyjęte przez Radę  Gminy. 



-drzewa rosnące przy skrzyżowaniu ul.Szkolnej i ul.Górnej w Adamowie znajdują  się  na gruncie 
prywatnymi Urząd wystąpił  do właściciela z prośbą  o ich usunięcie. Do dnia sesji właściciel działki 
nie wyraził  takiej zgody —odpowiedz na interpelacje Pani Angeliki Boroń; 

Zatoczka na końcu ulicy Północnej w Budach Brodzkich jest położona na terenach leśnych i przy 
drodze powiatowej. W związku z powyższym interpelacja została przekazana do ZDP 
w Starachowicach celem zajęcia stanowiska, 
-ubytki w nawierzchni ul.Przymiarki na wysokości restauracji „Szary Wilk" zostały uzupełnione 
w ramach remontów cząstkowych, 

interpelacja dotycząca wykonania nowej nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości 
Młynek ul.Przymiarki oraz wykonania prawidłowego odwodnienia została przekazana do ZDP 
w Starachowicach celem zajęcia stanowiska, 
-gmina będzie czynić  starania o pozyskanie środków na utwardzenie obecnej drogi gruntowej 
zapewnienie jej przejezdności w miejscowości Młynek ul.Łąkowa od ul.Podgórskiej do końca 
zabudowań, 
-udrożnienie rowu odwadniającego znajdującego się  przy ul.Dziallci za Panem Olesińskim 
w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe, gdyż  przedmiotowy rów znajduje się  na gruncie 
prywatnym—odpowiedz na interpelacje Pani Anety Kutera, 

-ul.Leśna w Lipiu jest drogą  dojazdową  do kilku posesji i odbywa się  na niej nieznaczny ruch 
samochodowy jak również  pieszy. W obecnej chwili na przedmiotowej ulicy jest 7 lamp, które 
w dostatecznym stopniu ją  oświetlają— odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

-wykonanie progu zwalniającego na ul. Złotej w okolicach posesji nr 20- ta interpelacja została 
przekazana do firmy wykonującej projekt stałej organizacji ruchu celem uwzględnienia—odpowiedz 
na interpelacje Pana Leszek Sarna, 

-interpelacje dotyczące: wykonania rowu odwadniającego przy ul.Widok, gdyż  po opadach deszczu 
woda notorycznie zalewa posesję  przy ul.Widok 7, oraz wykonania 300m chodnika do nowego 
sklepu-przekazano do ZDP w Starachowicach celem zajęcia stanowiska- odpowiedzi na 
interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka, 

usunięcie zakrzaczeń  w Młynku na ul.Pięknej naprzeciwko posesji nr 25 zlecono do realizacji 
ZGK w Brodach 
-interpelacja dotycząca budowy chodnika od Budów Brodzkich do Działek została przekazana do 
ZDP celem zajęcia stanowiska—odpowiedz na interpelacje Pana Wojciecha Janiec 

-remont drogi w Stawie Kunowskim od mostu do przejazd kolejowego z wyprofilowaniem zakrętu 
przy przystanku przekazano do ZDP celem zajęcia stanowiska, 
-wymiana tablicy z nazwą  ul. Krótka w miejscowości Staw Kunowski przekazano do ZGK 
w Brodach. Przewidywany termin wykonania 31.08.16r.- odpowiedzi na interpelacje Pana 
Andrzeja Jagiely. 

11 



-Uchwała NrVU35/16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody. 
Uchwała zrealizowana, absolutorium za 2015 rok zostało udzielone. 

-Uchwała NrV1U36/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP w Lubieni. 
Uchwała jest w trakcie realizacji, zabezpieczono środki finansowe na potrzeby złożonego wniosku 
do RPO na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

-Uchwała• NrVI/37/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku. 
Zamiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVI/38/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 1 roku 
w trybie bezprzetargowym Pani Barbarze Pikus lokalu o pow. 121,25m2  mieszczącego się  w OSP 
Ruda przy ul.Widok 5. 
W dniu 01.06.16r została podpisana umowa z Panią  Barbarą  Pikus obowiązująca od 01.07.16 do 
30.06.17r. Uchwała została realizowana. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

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

Gminy w m-cu maj 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

—ponownie zwrócono się  z pismem do GDDICiA o przebudowę  skrzyżowania drogi krajowej nr 9 
z drogą  powiatową  Starachowice-Lubienia, 
-interpelacja dotycząca usytuowania przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 9 w Lubieni 
przy ul.nzeckiej i ul.Podlesie została również  przekazana do GDDKiA jako zarządcy drogi - 
odpowiedzi na interpelacje Pana Rajmunda Drożdza. 

-ubytki w nawierzchni ul. Spacerowej i ul.Słonecznej w miejscowości Jabłonna zostały uzupełnione 
w ramach remontów cząstkowych, 
-drzewo przy ul.Ogrodowej znajduje się  na działce prywatnej, a jego wycinka będzie możliwa przy 
wykonaniu drogi. Pace projektowe ul. Ogrodowej przedłużają  się  ze względu na brak uregulowania 
własności działki nr 296. Obecnie rozpoczęto procedury wstępnego podziału działek od 
ul.Spacerowej do działki nr 292 tj do posesji nr 20 
-remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Jabłonnie został  zgłoszony jako propozycje zadań  do 
dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku. Nadmieniam, 
że w/w droga znajduje się  w budżecie gminy jako zadanie z dofinansowaniem z budżetu państwa 
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -odpowiedz na interpelacje Pana 
Marka Jedlińskiego, 
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-procedura dotycząca remontu lub rozbiórki budynku byłej lodziarni w Brodach trwa od 2015 roku, 
ponieważ  grunt, na którym został  wybudowany budynek przez osobę  fizyczną  znajduje się  we 
władaniu Polskich Kolei Państwowych. Z ustaleń  dokonanych przez PKP wynika, że prowadzone 
są  czynności w kierunku uzyskania zgody na rozbiórkę  budynku od osoby fizycznej, która poniosła 
nakłady na jego budowę  —odpowiedz na interpelacje Pani Ewy Fogiel, 

-interpelacja dotycząca wykonania bariery sprężystej przy moście w Stykowie oraz na drodze do 
tamy w Brodach została przekazano do ZDP w Starachowicach celem zajęcia stanowiska — 
odpowiedz na interpelację  Pana Stanisława Wrony. 

Dyskusja: 
Pan M.kdliński — prosi, aby dojść  do porozumienia z właścicielem działki , na której rośnie 

drzewo, gdyż  zasłania widoczność, 
na ul.Sonecznej w Jabłonnie nadal nie została naprawiona na zakręcie jezdnia przy przepuście 

pomimo remontu tej drogi — prośba o zwrócenie uwagi wykonawcy, 
Pan T.Benacialc —zapytał  o termin zgłaszania wniosków do projektu organizacji ruchu i otrzyma 

odpowiedz od Sekretarza Gminy iż  do końca lipca można takie uwagi zgłaszać  Firmie, która 
wygrała przetarg i jest w trakcie jego realizacji, 
-Pan T.Budzyń  —proponuję, aby radni mogli zapoznać  się  z wykonanym projektem jeszcze przed 
jego zatwierdzeniem, aby móc wnieść  ewentualne uwagi, 
Pan R.Drózdz — do koszenie poboczy dróg zaproponował, aby przy wyjezdzie z drogi 

podporządkowanej szerzej wykaszać  pobocza, co umożliwi bezpieczne włączenie się  do ruchu, 
chodnik przy u1Starachowickiej wymaga oczyszcienia i może• wystarczy dokupić  szczotkę  do 

ciągnika, która rozwiąże ten problem. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
01.06.2016r—wspólnie z posłem ziemi świętokrzyskiej na sejm Panem K.Lipcem 
i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy panem Rajmundem Dróżdz odwiedziła przedszkole 

w Lubieni składając Życzenia i wręczając prezenty z okazji Dnia Dziecka 
04.06.2016r- piknik w Szkole Podstawowej w Krynkach i udzielenie ślubu cywilnego, 
05.06.2016r- Dni Pawłowa 
06.06.2016r-spotkanie z Notariuszem w sprawie przekazania gruntu pod drogę  powiatową  nr 

0625T Brody-Krynlci 
11.06.2016r- piknik w Dziurowie. Koncert laureatów z zespołem śpiewaczym „Echo Adamowa" 

i wokalistką  Panią  W.Kiełek. Bal Gimnazjalny w Krynicach. Swiętolcrzyski Rajd Nocny po Gminie 
Brody zorganizowany przez PTTK Radom. 
12.06.2016r — piknik w Brodach. 



14.06.2016r — wręczenie pucharów i nagród dzieciom, które brały udział  w biegach przełajowych 
organizowanych przez CICiAl. Wizyta w Urzędzie Gminy Wojewody Swietolcrzykiego Pani Agaty 
Wojtyszek w związku z wprowadzeniem i realizację  rządowego programu „Rodzina 500+", 
15.06.2016r —spotkanie z Radnymi Rady Gminy Brody w celu omówienia emisji obligacji, 
16.06.2016r —spotkanie z Dyrektor Gimnazjum w Rudzie Panią  E.Stawiarską, pedagogiem 
szkolnym Panią  B.ICryzińską  oraz z młodzieżą  osiągającą  bardzo dobre wyniki w nauce, celem 
omówienia polepszenia współpracy przy V edycji programu stypendialnego „Sakiewka Zbója 
Madeja". Spotkanie w Lipiu zorganizowanym przez radnego i Panią  Sołtys w celu omówienia 
inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok bieżący dla tej miejscowości, 
18.06.2016r —wręczenie pucharów i nagród wspólnie ze Starostą  Ostrowieckim Panem Zbigniewem 
Dudą  osobom uczestniczącym w zawodach wędkarskich organizowanych na terenie Gminy Brody 
przez Dyrektora Izby Celnej w Kielcach. Udzielenie ślubu cywilnego. 
22.06.2016r- spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych Panem Andrzejem 
Matyskiem w celu omówienia możliwości partycypacji w kosztach budowania dróg 
przebiegających przez lasy. 
24.06.2016r —komisja wyjazdowa wraz z radnymi Rady Gminy. 
oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 52 osoby 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 NrVII/39/16 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 NrVII/40/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVII/41/16 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody. 
Pani M.Barańska —kierownik referatu wyjaśniła, iż  plan został  wykonany zgodnie z przepisami 
i uwagami mieszkańców. Wielokrotnie był  wykładany do wglądu, a ludzie byli na bieżąco 
informowani. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVII/42/16 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych, którzy biorą  udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 
Projekt uchwały wywołał  dyskusję: 
Pan T.Budzyń  —proponuje, aby od udziału w akcji ustalić  odpłatność  20z1, a 5 zł  za szkolenie 



-Pani Wójt - taki wniosek o podwyższenie stawki zgłosili sam strażacy, a w naszej gminie były 
najniższe stawki 
Pan J.Kosiela - projekt uchwały jest zgodny ze stawkami obowiązującymi w sąsiednich gminach. 

Jeśli będzie gminę  stać  to w późniejszym okresie można podnieść  stawkę. 
Pan J.Adamus -popiera podjęcie uchwały, gdyż  praca strażaków jest ciężka i niebezpieczna, 

- — 

	

	P.Kosmala --informuje.riz-wstrzyma-  się  -od głosu; gdyż  sama nazwa wskazuje , że są  to 
„ochotnicy". 
Uchwała została podjęta większością  głosów przy 1 wstrzymującym się. 

-Uchwała NrVII/43/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVII/44/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowana tych odpadów 
w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie opadami 
komunalnymi. 
Uchwała została pojęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVII/45/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Brody dla miejscowości Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVII/46/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Brody dla miejscowości Krynlci. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 

-Uchwała NrVII/47/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVII/48/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na 
realizację  zadania publicznego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację  nit zaawansowania zadań  inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku omówił  Pan 

J.Wójcik -kier. Ref. Inwestycji w UG Brody informując, że: 
-31.05.br złożono wniosek do RPO o dofmansowanie rozbudowy oczyszczalni w Krynkach oraz 
sieci kanalizacyjnej w Lubieni, 
opracowano dokumentację  projektową  budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubienia 

ul.Henryk, 



wykonano przebudowę  istniejących pomieszczeń  w Szkole Podstawowej w Lubieni i dostosowano 
je dla potrzeb przedszkola. Na jego wyposażenie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa. 
trwają  prace nad przebudową  rozdzielczej sieci wodociągowej na ul.Poprzecznej w Krynkach. 

Zadanie wspólne z PWiK po 50%. 
przebudowa drogi gminnej Brody-Tatry- inwestycja jest w trakcie realizacji, jezdnia drogi zostanie 

poszerzona z 3,3 m do szerokosci 5m i na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostanie 
wykonany chodnik i oświetlenie, 
-tak jak powyższa inwestycja przebudowana jest droga gminna Brody-Tatry-Polesie, 
w trakcie realizacji jest przebudowa dróg w miejscowości Brody ul.Południowa i ul.Słoneczna, 

-przebudowa drogi gminnej Ruda-Adamów etap I. W przetargu nieograniczonym został  wybrany 
wykonawca robót, który położy nawierzchnie asfaltową  na d1.990m i szer.5,5m. na  terenie 
zabudowanym zostanie wykonany chodnik, a miejscowości Ruda zatoka autobusowa, 
-złożono wniosek o dofinansowanie ul.Pogodnej w Kuczowie w ramach dróg dojazdowych do pól, 
również  taki sam wniosek złożono na wykonanie nowej nawierzchni na ul.Leśnej w Brodach, 

-wykonany zostanie ciek betonowy o długości 420mb w miejscowości Rudnik ul.Góma na drodze 
gminnej, 
-trwają  procedury uzyskania oświadczeń  od mieszkańców wsi Lipie ul.Komornilci w celu 
przebudowy rowu przy drodze gminnej, 
trwają  prace projektowe stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, 

-na bieżąco remontowane są  drogi o nawierzchni tłuczniowej przez ZGK w Brodach oraz koszenie 
poboczy, 

Firma MALIBUD w okresie zimowym zajmowała się  zimowym utrzymaniem dróg. Koszt 
utrzymania w sezonie 2015/16 wniósł  63 603,45z1, 
-w Szkole Podstawowej w Adamowie zostanie umalowana elewacja i uszczelnione okna pod 
rozebranymi podokiennikami. 
Zgodnie z podpisanymi umowami na przebudowę  dróg ze środków z budżetu gminy wydano kwotę  
911.897z1, a pozyskane środki z zewnątrz to kwota 1.178.106z1. 
Pan Kierownik omówi również  zaawansowanie zadań  z Funduszu Sołeckiego we wszystkich 
miejscowościach gminy. 
Dyskusji nie było. 

Rada przyjęła złożoną  informację. 

Ad.9 
Informację  nit poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym w Brodach złożył  Pan E.Kumek 

insp. ds. ochrony środowiska w UG Brody. 
Zalew położony w centralnej części gminy zajmuje ok.260ha i znajduje się  w zarządzie RZGW 
w Warszawie —Zarząd Zlewni Ostrowiec Swiętokrzyski, która ocenia iż  główną  rolą  zbiornika jest 
pełnienie funkcji retencyjnej. Zdaniem samorządu lokalnego oprócz tej funkcji zalew pełni również  
rolę  turystyczną  i wypoczynkową. Jednakże, aby tak było muszi być  podjęte stosowne działania 
dotyczące zagospodarowania obrzeży zbiornika i terenów przyległych. W okresie od czerwca 2015 
do czerwca 2016 Wójt Gminy przeprowadził  szereg spotkań  i rozmów, których wynikiem jest: 



-koszenie obrzeży zbiornika w obrębie Rudy i podpisanie porozumienia w zakresie utrzymania 
czystości i porządku wokół  zbiornika wodnego, 
ustawienie 4 szt przenośnych toalet na obrzeżach" zalewu" oraz przy „oczku", 
wyprofilowanie i wyrównanie plaży przy „oczku", 

-odkupienie od właścicieli działek w celu zagospodarowania terenu przy „Skałkach w Rudzie", 
-opracowano projekt regulaminu-korzystania-ze -zbiornika-wodnego, który jest w trakcie uzgodnień  - — — 
z RZGW 
-skierowano pismo do Wojewody Swiętokrzyskiego o pomoc w rozwiązaniu problemu 
oczyszczenia Zalewu, 
skierowano pismo do Dyrektora RZDW w Warszawie o podjęcie działań  mających na celu 

oczyszczenia Zalewu. 
Zalew jest zbiornikiem przepływowym i nie jesteśmy w stanie zapobiec napływowi zanieczyszczeń  
zbieranych z innych miejscowości. 
Dyskusja: 
-Pan A.Jaromin —zapytał  kiedy będą  wykaszane pobocza od strony Krynek i uzyskał  odpowiedz, że 
teren ten nie jest w użyczeniu, a zarośla typu wierzbina stanowią  umocnienie brzegów od strony 
ulicy. Po przebudowie tej drogi będą  prowadzone rozmowy n/t czystości. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Poniższe Stowarzyszenia złożyły informację  ze swojej działalności merytorycznej 

i finansowej: 
-Stowarzyszenie „Kamienna" —sprawozdanie złożył  Pan Mirosław Zięba, 
-Stowarzyszenie Profdaktyczno-Społeczne „Rodzina" — sprawozdanie złożył  Pan Sławomir 
Czarnecki, 
-Ludowy Klub Biegacza „Rudnik" —sprawozdanie złożył  Sylwester Dudek 

Rada Gminy przyjęta złożone sprawozdania. 

Ad.11 
Radni jednogłośnie przyjęli własny plan pracy na II półrocze 2016 roku zaproponowany 

przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Ad.12 
Radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej zaproponowany przez 

Przewodniczącego Pana Leszka Sarnę. 

Ad.13 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

e 



Pan Marek Jedliński — zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o podjęcie stanowczych kroków w celu 
poprawy jakości dostaw wody do miejscowości Jabłonna. Informuję, że są  ciągłe trudności 
z dostawami wody w szczególności podczas wyższych temperatur. 
proszę  o informację  na jakim etapie są  prace mające na celu przejęcie dawnego sklepu GS w celu 

utworzenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna. 

-Pani Aneta Kutera —w imieniu mieszkańców wsi Budy Brodzicie wnoszę  o pozyskanie terenu od 
Lasów Państwowych o powierzchni około 300m2  z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla dzieci. 
Mieszkańcy są  zainteresowani terenem leśnym w sąsiedztwie posesji ul.Pólnocna 67. 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o wykoszenie i uporządkowanie działki, która jest przygotowana na 
inwestycję  z funduszu sołeckiego. 

-Pan Tadeusz Bernaciak —proszę  o wykoszenie skarpy przy drodze powiatowej ul.Widok od pętli 
autobusowej przy OSP w Rudzie do byłego sklepu GS-u w Rudzie oraz wykoszenie poboczy przy 
drodze gminnej Nad Zalewem w Rudzie (kosą  spalinową), 

-Pan Leszek Sarna —proszę  o oczyszczenie i udrożnienie odwodnienia ul.Spadowej na posesji 
Pana Jeziorskiego, 

; 	Andrzej_Jagiela _—zgłaszam prośbę  o, -ustawienie- tablic- oznaczających—miejsce -pomnika - --- 
pomordowanych w Borze Kunowskim, 
- proszę  o wykoszenie placu za budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Borze Kunowslcim przy 
u1.4-go Lipca 80, 

-Pani Jadwiga Bonia — proszę  o uzupełnienie ubytków i utwardzenie drogi na ul.Kanałowej. 
-proszę  o wykoszenie trawy i wycięcie zakrzaczeń  w kanale staszicowslcim przy u1.0strowieckiej, 

-Pan Stanisław Wrona —zwracam się  z uprzejma prośbą  o wykonanie nakładki bitumicznej na 
drodze krajowej nr 42 od miejscowości Kuczów do miejscowości Brody (koło Karpika). Istniejący 
asfalt jest w tak złym stanie technicznym, że pojazdy (szczególnie ciężkie) powodują  duże wibracje 
gruntu co z kolei powoduje pęknięcia budynków. 

Ad.14 
Wolne wnioski: 

Pan Tadeusz Bemaciak zapytał  o rodzaj zbieranych odpadów na Bazie w Krynkach oraz godziny 
przyjęć  —odpowiedzi udzieliła Pani K.Bernaciak -kier ZGK informując, że Regulamin znajduje się  
na stronie Zakładu, a przy odbiorze należy okazać  się  dowodem osobistym, gdyż  jest to 
składowisko tylko dla mieszkańców Gminy, 
-Pan Stanisław Wrona — poprosił  o wywieszenie tablicy informującej o dniach, godzinach i rodzaju 
zbieranych odpadów również  przy wjezdzie na Bazę, 
Pan A.Jaromin —zapytał  o remont ul.Poprzecznej w Krynicach i uzyskał  odpowiedz, że po 

wymianie rur azbestowych można planować  nową  nawierzchnię, 



-Pan J.Admus —poprosił  o opracowanie planu naprawczego ul.Poprzecznej dla radnych twierdząc, 
iż  sama nakładka nie rozwiąże problemu, 
-Pan W.Janiec —zgłosił  wykoszenie drogi obok posesji Pana Galantego, 
-Pani A.Kutera —zgłosiła wykoszenie ul.Łąkowej w Młynku, 
-Pani J.Bonia- zgłosiła wykoszenie kanału staszicowslciego, a szczególnie 2-ch działek za karczmą, 

Ad.15 
Przewodniczący Rady o godz.14,20 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowani 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  26 sierpnia 201( 
roku o godz.9,30 

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 29 lipca o godz.15,30. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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