
RADAOMINY 
BRODY 

Protokól NrXI/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 27 pażdziernika 2017r. o godz. 9,30 w lokalu Urzędu 
Gminy Brody. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz sesji nadzwyczajnej 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesjach i komisjach 

Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 
oraz jednostek OSP w Gminie Brody, 
9.Informacja Wójta Gminy n/t postępu w realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań  
ogólnowiejskich, 
10.Informaja Przewodniczącego Rady Gminy o zbiorczym zestawieniu oświadczeń  majątkowych 

radnych 
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 14 obecnych( jedna osoba Pan T.Bernaciak na zwolnieniu lekarskim). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 

-Pani M.Bemat 	-Wójt Gminy 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pan Sławomir Dziura- adwokat 
-Pan Piotr Nowak 	-Prezes Zarządu PWiK w Starachowicach 
-Pan Marcin Nyga — Państwowa Straż  Pożarna w Starachowicach 
-Prezesi OSP; Piotr Kosiela, Andrzej Brzoza i Piotr Nowak 
-Pan Tomasz Margula -Przewodniczący Rady Powiatu w Starachowicach 

-Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowic 
-Pan P.Zięba 	-kier.ref. organizacji w UG Brody 
-kierownicy referatów 
-Sołtysi 



-mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 

Ad.2 
Z prośbą  o zabranie głosu na wstępie obrad sesji poprosił  Pan Piotr Nowak Prezes PWiK 

w Starachowicach. Zaproponowaną  tematykę  obrad wraz z wystąpieniem radni przyjęli 
jednogłośnie. 

Wystąpienie Prezesa PWiK dotyczyło współpracy z użytkownikami gruntów rolnych w zakresie 
zagospodarowywaniu osadów ściekowych, który po uzyskaniu odpowiednich parametrów 
w procesie oczyszczania może służyć  jako nawóz lub jako dodatek do kompostu. Zainteresowani 
rolnicy mogą  zgłaszać  się  na indywidualne rozmowy do PWiK w Starachowicach. Sołtysi otrzymali 
ulotki do rozdania w swoich sołectwach. 
Dyskusja: 
-Pan L.Sarna —zapytał  na jaki etapie jest druga nitka prowadzona przez Kornatkę? —odp. Inwestor 
już  wszedł  na zadanie i reguluje sprawy na ul.Bocznej, Kornatce i Warszawce, 
Pan Miedliński — co z Jabłonną  bo nadal są  braki w dostawie wody — odp. należy wystąpić  

z pismem i będą  reagować  w miarę  możliwości, 
Pan J.Stachuczy — czy są  robione przeglądy hydrantów? —odp. na  330 hydrantów w porozumieniu 

z OSP wykonano 290 te najpilniejsze, a później reszta. 

Ad.3 
Protokoły z sesji z dnia 22.09.17r oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia 03.10.2017r zostały 

przyjęte jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na poprzednich sesjach omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz 

Gminy informując, że: 
Sesja zwykła z dnia 22.09.2017r 
-Uchwala NrIX/69/17 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrIX/70/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrIX/71/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIX/72/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej 

przebiegu. 
Uchwała dotyczy ul.Południowej i ul.Słonecznej w Brodach i jest w trakcie realizacji. 



-Uchwala NrIX/73/17 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia 
w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich" z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Uchwała została zrealizowana. Zawarte zostało w dniu 10.10.2017r porozumienie Nr 
284/ZDP/2017 z Powiatem Starachowickim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji 
pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 0626 T polegającej na budowie chodnika przy ul.Sportowej. 

Sesja nadzwyczajna z dnia 03.10.2017r 
-Uchwała Ni-X/74/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono z dniem 01.09.2017r, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej 
postanowieniami . 

-Uchwała NrX/75/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

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

Gminy omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

- zwrócono się  pismem do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni o zajęcie 
stanowiska w sprawie powiększenia powierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Lubieni oraz 
przeprowadzenia stosownych rozmów z rodzicami. Po otrzymaniu informacji zostaną  podjęte 
dalsze decyzje co do nabycia dodatkowych gruntów -odp. na  interpelację  Pana Wojciech Janiec 

- tablice informacyjne zlokalizowane na terenie sołectwa Styków zostaną  oczyszczone do końca 
listopada br 
-interpelację  dotyczącą  zamontowania świateł  pulsacyjnych na przejściu dla pieszych przy 
połączeniu chodników z jednej na drugą  stronę  drogi krajowej nr 42 przekazano do GDDKiA jako 
zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia -odpowiedzi na interpelacje Pana Stanislawa 
Wrony, 

- zamontowanie koszy na śmieci przy Szkole Podstawowej w Adamowie zlecono Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Brodach celem realizacji, 
-w celu zamontowania progu zwalniającego na ul.Leśnej w Adamowie konieczne jest wcześniejsze 
omówienie sprawy na zebraniu wiejskim lub wniosek z podpisami mieszkańców tej ulicy 
określające miejsce montażu oraz zgodę  na jego lokalizację. Po rozpatrzeniu takiego wniosku 
gmina dokona zmiany w projekcie organizacji ruchu i zleci wykonanie, 
-prośbę  mieszkańców Adamowa o wyznaczenie najlepszego miejsca i wykonanie oznakowania 
przejścia dla pieszych na ul.Szkolnej w pobliżu szkoły przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia - Odpowiedzi na 
interpelacje Pani Angeliki Boroń, 



Umieszczenie kabla sterującego od słupa nr 4 do słupa 4/2 oraz dowieszenie na nim dodatkowej 
lampy wymaga uzyskania stosownych warunków i zezwoleń. Jednocześnie informuje się, że 
z Funduszu Sołeckiego będzie realizowany projekt oświetlenia ul.Wschodniej pomiędzy ul.Leśną, 
a ul.Przymiarki obejmujący wnioskowany obszar. Odnośnie dowieszenia dodatkowej lampy na 
słupie nr 32 w Młynku ul.Dzialki informuje się, że zachowane jest tu rozmieszczenie lamp co drugi 
słup (przyległe słupy osiadają  lampy). W związku z powyższym brak jest zasadności instalowania 

lampy oświetleniowej w tej lokalizacji, 
podtrzymujemy swoje stanowisko udzielone w odpowiedzi na interpelacje z dnia 20.06.2017r cyt. 

(zgodnie z podjętą  uchwałą  ul.Łąkowa traci statut drogi gminnej z dn.01.01.2018r. Powodem 
rezygnacji z tego standardu drogi było m.innymi brak możliwości zachowania odpowiedniej 

szerokości pasa wymaganego do budowy drogi gminnej. W chwili obecnej Gmina Brody czyni 
starania do pozyskania gruntów pod budowę  drogi wewnętrznej, która zgodnie z przeprowadzonymi 

rozmowami w pełni zaspokoi oczekiwania mieszkańców) 
-na interpelację  dotyczącą  przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości 

Młynek ul.Przymiarki udzielono odpowiedz pismem z dnia 18.09.2017r cyt. (w odpowiedzi na Pani 
pismo z dn.08.09.2017r informujemy, że zgodnie ze stanem ujawnionym w operacie ewidencji 
gruntów i budynków, nie wszystkie działki zajęte pod drogę  gminną  Przymiarki —Młynek stanowią  
własność  Gminy Brody. Warunkiem dofinansowania przebudowy lub remontu drogi jak również  
dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę  jest posiadanie prawa dysponowania 

nieruchomością  na cele budowlane. W związku z powyższym zlecono Referatowi Planowania 
Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami uregulowanie stanu prawnego działek zajętych 

pod w/w drogę  gminą. Z chwilą  uregulowania tego stanu będzie możliwe rozpatrzenie Pani 

wniosku), 
interpelację  dotyczącą  wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Lubienia 

ul.Dzialki w miejscowości Młynek od mostu przy ul.Podgórskiej do krawędzi lasu przekazano do 

Starostwa Powiatowego w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia, 

odcinek drogi gminnej biegnącej przez las od miejscowości Budy Brodzkie do ul.Stoczki 

w Brodach został  zgłoszony do dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. Po otrzymaniu promesy będziemy mogli przystąpić  do jego realizacji, 

droga ul. Leśna w Młynku posiada szer. 4m, a w tym pas jezdni o nawierzchni asfaltowej szer.3m 
oraz obustronne pobocza. Aby wykonać  odwodnienie tej drogi potrzebne jest poszerzenie pasa 

drogowego o około 2 m co wiąże się  z uzyskaniem zgody mieSzlcańców i wykupem gruntów, 

-droga przy posesjach 37A, 39, 39A w miejscowości Młynek jest drogą  wewnętrzną  i posiada 

nawierzchnię  gruntową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego droga 
o nawierzchni gruntowej nie jest obiektem budowlanym. W związku z powyższym, aby wykonać  
nawierzchnię  utwardzoną  na takiej drodze wraz z oświetleniem, należy wykonać  projekt 

budowlany, uzyskać  pozwolenie na budowę, zabezpieczyć  środki finansowe w budżecie gminy oraz 

wprowadzić  zadanie do planu inwestycyjnego. Nadmieniam, że mieszkańcy w/w drogi są  

zameldowaniu przy ul.Działki i posiadają  wjazd od tej ulicy- odpowiedzi na interpelacje.Pani 

Anety Kutera. 



-Urząd zwrócił  się  pismem do Starostwa Powiatowego w Starachowicach o umieszczenie 

w budżecie powiatu na rok 2018 budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0626 T od figury 
ul.Widok do przystanku ul.Nad Zalewem i Dużej - odpowiedz na interpelacje Pana Tadeusza 
Bernaciaka, 

-droga w Dziurowie przedłużenie ul.Spokojnej do cmentarza została umieszczona w propozycjach 

zadań  inwestycyjnych na rok 2018, 
-prośbę  o utwardzenie w kostce pobocza ul.Slonecznej w Dziurowie przekazano do Starostwa 
Powiatowego w Starachowicach jako zarządcy drogi celem zajęcia stanowiska —odpowiedzi na 

interpelacje Pana Leszka Sarny 

-prośbę  o oczyszczenie rowów znajdujących się  przy drodze krajowej nr 9 (ul.ntecka) przekazano 
do GDDKiA, natomiast przy ul.Starachowickiej —droga powiatowa przekazano do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Starachowicach jak zarządców dróg celem bezpośredniego załatwienia, 

-interpelację  dotyczącą  wycięcia drzewa przy posesji Pani Kazimiery Galas i oczyszczenie rowu " 
przy ul. Zachodniej w Lubieni (czwarta posesja po prawej stronie jadą  od drogi krajowej Nr 9) 

przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach celem bezpośredniego załatwienia, 

-lampy uliczne na terenie Gminy Brody włączane są  poprzez zegary astronomiczne, które 

automatycznie się  przestawiają  i dostosowują  świecenie lamp do zmiany pór roku. Jednocześnie 

zwrócono uwagę  ZGK w brodach na ujenolicenie czasu włączania i wyłączania oświetlenia 

ulicznego, 
-interpelację  dotyczącą  oczyszczenia zarośniętych chodników przy drodze krajowej przekazano do 
GDDKiA, natomiast przy drodze powiatowej do ZDP w Starachowicach jako zarządców dróg 

celem bezpośredniego załatwienia, 
-Gmina podtrzymuje swoje stanowisko udzielone odpowiedzią  na interpelacje z dnia 20.06.br. cyt. 

(Na chwilę  obecną  Gmina Brody nie posiada środków finansowych na modernizację  boiska przy 

szkole w Lubieni. Z chwilą  pojawienia się  możliwości uzyskania dofinansowania na tego typu 

inwestycje Gmina brody rozważy możliwość  ubiegania się  o te środki. Nadmieniamy, że 

priorytetową  inwestycją  w miejscowości Lubienia jest budowa kanalizacji sanitarnej), 

-interpelację  dotyczącą  modernizacji skrzyżowania DK Nr 9 z DP ul.lłżecka i ul.Starachowicka 

przekazano do GDDKiA jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia— odpowiedzi na 

interpelacje Pana Rajmunda Dróżdza, 

-kapliczka znajdująca się  w miejscowości Jabłonna jest elementem kultu religijnego i nie podlega 

finansowaniu z budżetu gminy, 
-zniszczenie mostku i asfaltu na skrzyżowaniu ulic Łącznej i Spacerowej w miejscowości Jabłonna 

zgłoszono na Komisariat Policji w Brodach. Sprawcy nie wykryto i naprawa zostanie zlecona ZGK 

w Brodach, 
-Urząd rozważy możliwość  wykonania operatu wodno-prawnego wyznaczającego sposób i miejsce 

odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowaniu ulic Spacerowej i Górnej w Jabłonnie 

odpowiedzi na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 



-prośbę  mieszkańców o zamontowanie tabliczek informacyjnych o numerach domów przy ul.Na 
Stoku w Brodach numery: 3 i ul.Relaksowa 40 przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji, 
-prośbę  o udrożnienie przepustu na ul.Relalcsowej przy posesji państwa Stachuczy nr domu 87 
przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji —odpowiedz na interpelację  Pana Jarosława 
Wójcika, 

-prośbę  o udrożnienie rowu przy ul.Długiej w '<rynkach na odcinku „Wygonu", a także usunięcie 
zalegającego igliwia i liści z chodnika oraz przeprowadzenie wycinki uschniętych drzew przy w/w 
drodze przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 

bezpośredniego załatwienia — odpowiedz na interpelacje Pana Janusza Adamus 

-dwa kosze na śmieci przy szkole w Lipiu zostaną  zamontowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 

natomiast montaż  stojaka na rowery zostanie zlecone ZGK w Brodach, 
-prośbę  mieszkańców Lipia dotyczącą  otwarcia drogi przeciwpożarowej na czas remont dróg 

i zamknięcia ul.Szkolnej w Starachowicach przekazano do Nadleśnictwa Starachowice jako • 

zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia, 
-droga ul.Podłaziska posiada szer. pasa jezdni 4,1 m oraz obustronnie o szer.0,75m utwardzone 
pobocze. Zgodnie z projektem organizacji ruchu na tej drodze nie powinny się  poruszać  pojazdy 

o ciężarze całkowitym większym niż  3,5 tony. W związku z powyższym szerokość  drogi jest 

wystarczająca i brak jest zasadności wykonania mijanek, 
-wiosek mieszkańców ul.Starachowickiej w sołectwie Lipie o remont w/w ulicy z uwzględnieniem 

poboczy i rowów na odcinku od skrzyżowania z ul.Podlaziska przekazano do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia — 

odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

-interpelację  dotyczącą  oczyszczenia kanału na terenie działki gminnej przekazano do ZGK 

w Brodach celem realizacji. Pozostała część  kanału znajduje się  na działce nr 182 będącej 

własnością  skarbu państwa w użytkowaniu nieistniejącego już  Związku Spółek Wodnych 

w Starachowicach ul.Hzecka 106. W związku z powyższym Gmina Brody wystąpi z wnioskiem do 

Starosty o ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie powyższego 

rowu 
-Urząd podtrzymuje swoje stanowisko udzielone w odpowiedzi z dnia 18.04.br cyt.( ul.Kanałowa 

w Kuczowie jest drogą  wewnętrzną  i posiada nawierzchnię  gruntową. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego droga o nawierzchni gruntowej nie jest obiektem budowlanym. 

W związku z powyższym, aby wykonać  nawierzchnię  utwardzoną  na takiej drodze należy wykonać  
projekt budowlany, uzyskać  pozwolenie na budowę, zabezpieczyć  środku finansowe w budżecie 

gminy oraz wprowadzić  zadanie do planu inwestycyjnego). Wprowadzenie ograniczenia 

tonażowego przy tej ulicy spowoduje utrudnienia dla mieszkańców, którzy przy tej ulicy chcą  

rozpocząć  budowę  domu— odpowiedzi na interpelację  Pani Jadwigi Bonia 

Dyskusja: 
-Pani J.Bonia —dopowiedziała, że na ul.Kanałowej chodziło tylko o wywiezienie śmieci, 



-Pani A.Kutera — dopytywała o odwodnienie ul.Leśniej oraz pozyskanie w tym celu gruntów na 
jakim to jest etapie oraz kiedy została zgłoszona droga ul.Stoczki do powodziówek? 
-Pan R.Dróżdz —potwierdził  oczyszczenie chodnika, a w sprawie boiska nadal będzie monitował  bo 

jest potrzeba jego budowy. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
07.10.2017r-mecz piłki nożnej Kamienna Brody-Unia Sędziszów (przegrana 0:1) 
08.10.2017r- uroczystość50- lecia pożycia małżeńskiego 
11.10.20I7r- spotkanie z Dyrektorek GDDKiA w Kielcach Panem Krzysztofem Strzelczykiem 
w sprawach inwestycji wykonanych na terenie Gminy Brody, 
-otwarcie przedszkola w Krynicach połączone z pasowaniem dzieci na Przedszkolaka, 
13.10.2017r- Swięto Edukacji Narodowej wraz z jubileuszem 80-lecia Szkoty Podstawowej 
w Adamowie, 
15.10.2017r- mecz piłki nożnej Kamienna Brody — Naprzód Jędrzejów (przegrana 0:1), 
17.10.2017r —spotkanie z Komendantem PSP w Starachowicach Panem Wiesławem Ungierem 

w sprawie organizacji 4 listopada- poświęcenie nowego wozu strażackiego w Lubieni 

21.10.2017r —mecz piłki nożnej Kamienna Brody —Ali Ożarów remiz 1:1, 
23.10.2017r —powitanie w Szkole Podstawowej w ICrynkach Biskupa Henryka Tomasika 
24.10.2017r- podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. Kompleksowa poprawa 

dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwie Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracownik 

naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody, 
-Komisja Budżetowa 
25.10.2017r —spotkanie w GDDKiA w Kielcach w związku z odwodnieniem drogi nr 42 

w Stykowie 
-Komisja Oświaty. 

-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 30 osób 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 NrX1/76//17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrX1/77/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrXI/78/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Pan Marcin Nyga brygadier w Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach prezentacją  

multimedialną  przedstawił  działalność  Komendy Powiatowej PSP na terenie Starachowic oraz 
gminy wchodzących w skład powiatu. Drugie miejsce pod względem zdarzeń  po Starachowicach 
zajmuje Gmina Brody ze względu na swoje położenie pomiędzy drogami krajowymi Nr 9 i Nr 42, 
węzłem kolejowym i dużym zbiornikiem wodnym. Pożarom sprzyja duża lesistość  i nieużytki. PSP 
w Starachowicach wysoko ocenia pomoc i kompetencje jednostek OSP z Gminy Brody przy 
różnych akcjach ratowniczych. 

Pan Ernest Kumek inspektor w UG Brody również  prezentacją  multimedialną  złożył  
informację  o działalności jednostek OSP z terenu Gminy Brody. Do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gośniczego należą  3 jednostki z: Brodów, Lubieni i 1Crynek. Prężnie działają  także 
jednostki OSP w Rudzie i Stykowie. Wszystkie jednostki OSP są  wyposażone w niezbędny sprzęt 
potrzebny do skutecznego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz materiały niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania. W 2017 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach RPO na lata 
2014-2020 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP 
Lubienia. Wartość  projektu to 900tys.zł  w tym dofinansowanie 75%. Po przetargu zrealizowano 
projekt na kwotę  850.225z1. 
Budżet jednostek OSP na 2017 rok został  zaplanowany w kwocie: 1.102.950z1 . Oprócz działalność  
statutowej członkowie OSP spotykają  się  z dziećmi i młodzieżą  szkolną  w ramach prewencji 
omawiając sposób zachowania się  w przypadku zagrożenia pożarowego oraz uczą  udzielania 
pierwszej pomocy przed medycznej. Co roku odbywa się  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
oraz dofinansowuje wyjazdy na obozy strażackie. 

Dyskusja: 
-Pan P.Kosmala — zapytał  o możliwość  wycinki drzew przy jedynej drodze dojazdowej do Lipia 
(przez las), gdyż  stwarzają  ogromne niebezpieczeństwo podczas silnych wiatrów i dużych opadach 
śniegu. 
-Pan J.Adamus — stwierdził  iż  drzewa nadal są  sadzone przy drogach i nie ma u nas takiego 
przepisu, który by poprzez wycinkę  drzew poprawił  przy nich bezpieczeństwo. 
-Pan St.Wrona —podziękował  za miłe słowa skierowane do członków OSP z Gminy Brody. 

Rada Gminy przyjęła złożone informacje. 

Ad.9 
Realizację  wniosków zgłoszonych podczas zebrań  ogólnowiejskich omówił  Pan Paweł  

Zięba kierownik ref.Organizacji w UG Brody. Zgłoszone przez mieszkańców wnioski pokrywają  
się  z wnioskami i interpelacjami zgłaszanymi przez Radnych i Sołtysów na sesji Rady Gminy. 
Wnioski te są  realizowane z Funduszy Sołeckich bądź  przekazywane do realizacji według 



kompetencji jeżeli dotyczą  dróg. Radni nie zgłosili uwag bądź  zastrzeżeń  co do sposobu realizacji 
wniosków. 

Dyskusja: 
-Pani E.Fogiel —zgłosiła do wycięcia drzewa uszkodzone po nawałnicy przy drodze powiatowej 
w Brodach 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław Wrona przeprowadził  analizę  oświadczeń  majątkowych radnych za 2016 rok i stwierdził, że wszystkie oświadczenia zostały 

złożone w terminie. Podczas analizy zwracał  uwagę  na rzetelność  i kompletność  wypełnienia rubryk 
oświadczenia oraz ich zgodność  z załączoną  kopią  PIT. W wypełnionych oświadczeniach nie 
dopatrzył  się  nieprawdy lub zatajenia prawdy, a drobne uchybienia polecił  poprawić  parafując datą  
i własnoręcznym podpisem. 

Radni przyjęli omówioną  informację. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pani Ewa Fogiel — w imieniu mieszkańców ul.Szkolnej w Bodach zwracam się  ponownie z prośbą  
o wybudowanie chodnika przy tej ulicy Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo jej 
użytkowników, a szczególnie małych dzieci uczęszczających do szkoły 

-Pan Andrzej Jagiela —w imieniu mieszkańców Stawu Kunowskiego proszę  o u mieszczenie 
progów spawalniających na ul.Podwale. Powodem jest długa, prosta i wąska droga i szybka jazda 
samochodów, 
-proszę  o utwardzenie drogi od kładki na rzece Kamiennej do przejazdu kolejowego w Stawie 
Kunowskim przy drodze powiatowej na odcinku około 250 m, 
-proszę  o zamontowanie lustra drogowego na u1.4-go lipca przy przystanku autobusowym, 
-proszę  o oczyszczenie tablic informacyjnych w miejscowości Bór Kunowski, 

-Pan Leszek Sarna— proszę  o usunięcie ubytków na ul.Północnej i ul.Złotej w Dziurowie, 

-Pan Piotr Kosmala — zwracam się  z prośbą  o podjęcie stosownych czynności w kierunku 
odwodnienia podpiwniczeń  Szkoły Podstawowej w Lipiu, 
-proszę  o pogłębienie rowu odwodnieniowego przy ul.Podłaziska wzdłuż  ogrodzenia przy szkole 
w Lipiu (około 50m), 

-Pan Marek Jedliński —zwracam się  z prośbą  o nawiezienie destruktu, wyrównanie i utwardzenie 
ul.Ogrodowej w miejscowości jabłonna. Obecny stan drogi nie pozwała na swobodny i bezpieczny 
przejazd, 



-zwracam się  z prośbą  do Zarządu Gminy o podjęcie działań  w celu poprawy sytuacji z dostawami 
wody do m.Jabłonna. Proszę  o zwrócenie się  do PWiK w Starachowicach o przebudowę  
przepompowni między Stykowem i Jabłonną  tak, aby woda była na bieżąco dostarczana i nie było 
ciągłych przerw i braków. Nadmieniam, że braki powtarzają  się  coraz częściej nawet kilkakrotnie 
w miesiącu. 

- Pani Angelika Boroń  — na prośbę  mieszkańców proszę  o montaż  słupa oświetleniowego przy 
wyjściu z peronu w miejscowości Adamów (skrzyżowanie ul.Gómej i ul.Szlcolnej). W obecnym 
momencie miejsce jest niedoświetlone co stwarza zagrożenie w ruchu pieszym. 

Ad.12 Wolne wnioski: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach dnia 20.10.2017 roku 

przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy 
Brody na okres od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018 roku. Stawka za wodę  nie została 
zwiększona, a Rada Gminy ma możliwość  przegłosowania lub akceptacji milczącej. Radni 
milcząco zaakceptowali przedstawione stawki za wodę  dla mieszkańców Gminy Brody z ujęcia 
w Trębowcu. 
-Pani E.Fogiel zaprosiła wszystkich na uroczystość  nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Brodach w dniu 24.11.2017r z prośbą  o dostarczenie starych fotografii jeśli ktoś  posiada. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.12,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  24 listopada 201; 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 21.11.2017r o godz.15,30. 
-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.11.2017r o godz.9,00 

PODINSP IkKTOR 
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Protokołowała: W.Wójcik. ! 
Wiesława 
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