
RADA. GMINY 
BRODY 

Protokół  Nr/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 31 stycznia 2017r. 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 
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.Informacja o udzielonych ulgach wynikających z Uchwały Nr XLVII/293/2014 za 2016 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2016 rok 
10.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku 
li .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 (T.Budzyń). 

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 
Pan Sł.Dziura 	-adwokat 

-Pan J.Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
-Pani K.Bernaciak 	-kier.ZGK w Brodach 
kierownicy referatów UG 

-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowana przez prowadzącego sesję  tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytane protokoły z sesji z dnia 30 grudnia i sesji nadzwyczajnej z 31 grudnia 2016 roku zostały 
przyjęte jednogłośnie. 

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

Gminy informując, że: 

Uchwała NrXVI/91/16 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 została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXVI/92/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXVI/93/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń  Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2021. 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXVI/94/16 w sprawie zmiany załącznika nr 1 Regulaminu Funduszu Zdrowotnego. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXVI/95/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXVI/96/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Obecnie jest przygotowywana lista planowanych inwestycji 
m.innymi termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie odnawialnych 
Źródeł  energii w budynkach użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia ulicznego, 
zmniejszenie zużycia energii w transporcie (modernizacja dróg). 

-Uchwała NrXVI/97/16 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań  w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach będących w Zarządzie RZGW, przyległych do zbiornik wodnego 
Brody Iłżecicie, tj zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. W dniu 23 stycznia br zostało podpisane porozumienie z RZGW 
w Warszawie w zakresie przejęcia przez Gminę  Brody w/w obowiązków. Miesięczny koszt 



ponoszony przez RZGW w Warszawie za utrzymanie czystości i porządku terenów przyległych do 
zbiornika wynosi 300,00zI. 

-Uchwała NrXVI/98/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXVI/99/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2017. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwala NrXVI/100/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-
2023. 
Uchwała weszła w życie z mocą  obowiązującą  od 01.01.2017 roku i jest realizowana zgodnie z jej 
postanowieniami. 

-Uchwala NrXVI/101/16 w sprawie uchwalenia budżet Gminy Brody na 2017 rok. 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia i jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXVII/102/16 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody 
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrXVII/103/16 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody 
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

Ad.5 
Ponieważ  na komisjach i sesji grudniowej nie zostały złożone interpelacje, wnioski 

i zapytania — nie ma również  odpowiedzi. 

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

uczestniczyła: 
09.01.2017r— spotkanie sołeckie w miejscowości Kuczów,  , 
10.01.2017r- spotkanie sołeckie w miejscowości Lipie 
12.01.2017r- spotkanie z Panem Pawłem Rdzankiem i Międzyzakładową  Organizacją  Związkową  
NSZZ „Solidarność", 



spotkanie w strażnicy OSP Lubienia w sprawie sporządzenia specyfikacji stałych warunków 
zamówienia dotyczącego zakupu samochodu strażackiego 
19.01.2017r- Otwarcie Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy, 
Spotkanie z mieszkańcami Kuczowa organizowanym przez Pana Marka Materka w Szkole 
Podstawowej w Michałowie, 
20.01.2017r- spotkanie z Wojewodą  w sprawie uchwal podjętych przez Radę  Miejską  
w Starachowicach (dotyczy zmiany granic), 
spotkanie z mieszkańcami Lipia organizowanym przez Pana Marka Materka w Gimnazjum nr 3 

w Starachowicach, 
spotkanie z redaktorem naczelnym Tygodnika Starachowickiego w sprawie dalszej współpracy. 

24.01.2017r —spotkanie z Panią  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie dotyczącym spraw 
organizacyjnych. 
-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 42 osoby 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 Nr/1/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXVI/100/16 Rady Gminy Brody 
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2017-2023 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/2/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrI/3/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gmingo Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą  NrII/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 
2016 roku 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/4/17 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej w charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody wprowadzonego Uchwalą  Rady 
Gminy Brody NrXLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku.. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr/5/17 w spawie określenia wysokości opiat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w Gminie Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała Nr/6/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2017-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Ni-J/7/17 w sprawie umorzenia zaległości pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny i umorzenia odsetek od tych zaległości należnych ZGK w Brodach od Pani Ewy 
Dwojak. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr/8/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr/9/17 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Starachowice o opinię  w przedmiocie 
zmiany granic Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta większością  głosów przy 1 wstrzymującym (Pani A.Kutera). 

-Uchwała NrI/10/17 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w przedmiocie 
przyłączenia miejscowości Lipie i Kuczów do obszaru Gminy Starachowic. 
Uchwała została odjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Skarbnik Gminy Brody Pani D.Dyka złożyła informację  n/t stosowanych ulg w 2016 roku 

zgodnie z Uchwałą  NrXLVIII/293/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 pażdziemika 2014 roku 
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brody lub jej 
jednostkom podległym: - 
-Urząd Gminy zastosował  ulgę  w kwocie 8z1 
GOPS, CKiAL, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Centrum Usług Wspólnych i jej jednostki 

podległe nie stosowały ulg, 
-ZGK umorzył  należności za odprowadzenie ścieków oraz dostawę  wody na kwotę  2.159,03z1, oraz 
odsetki na kwotę  1.889,14z1. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

Ad.9 
Pan P.Zieba kierownik ref Organizacji złożył  sprawozdanie z wykonania Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. 
Na terenie Gminy Brody profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się  z przedstawicieli UG, 
GOPS, komisariatu policji, CICiAL, stowarzyszeń  i organizacji społecznych. 
Swoje zadania realizuje na podstawie corocznie uchwalonego przez Radę  Gminy Brody programu 
i preliminarzu wydatków. 



W 2016 roku Komisja przeprowadziła 24 rozmowy z osobami z problemem alkoholowym 
i z członkami ich rodzin na ogólną  liczbę  29 skierowanych wniosków. Komisja skierowała 13 
wniosków do Sądu Rejonowego w Starachowicach o przymusowe leczenie odwykowe. Osiem osób 
zobowiązano do uczęszczania na spotkania profilaktyczne w Stowarzyszeniu „Rodzina". Trzy 
osoby podjęły dobrowolne leczenie. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęła złożone sprawozdanie. 

Ad.10 
Radni jednogłośnie zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody na 

I półrocze 2017 roku zaproponowany przez Przewodniczącego tej komisji. 

Ad.11 
Złożono poniższe pisemne interpelacje i zapytania: 

-Pani Aneta Kutera — proszę  o wystąpienie do Lasów Państwowych w sprawie możliwości 
dofinansowania remontu drogi gminnej na odcinku przebiegającym przez las(od Budów Brodzkich 
do leśniczówki w Brodach). Jako radna sołectwa Budy Brodzkie zwracam się  z prośbą  
o wyremontowanie drogi położonej na Państwa gruntach. Droga ta łączy sołectwo Budy Brodzkie 
z miejscowością  Brody. Jest to droga, którą  dzieci naszego sołectwa chodzą  do Szkoły 
Podstawowej w brodach. Droga ta została zniszczona przez samochody wywożące drewno z lasu. 
Jej obecny stan, a w szczególności zniszczone pobocze stwarzają  zagrożenie w ruchu pieszym. 
Dodatkowo proszę  o wycięcie drzew rosnących przy drodze w celu polepszenia widoczności. 

-Pan Andrzej Jagieła —proszę  o wyczyszczenie kanału staszicowskiego w miejscowości Rudnik 
przy drodze krajowej nr 9, kilometr.53-54 orz udrożnienie rowu odprowadzającego wody opadowe 
z miejscowości Krynki. 

-Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z prośbą  o wymianę  żarówki na skipie oświetleniowym 
w Lubieni przy posesji Pana Marca (skrzyżowanie DK nr 9 i drogi powiatowej), 

- zwracam się  z prośbą  o zamontowanie barierek ochronnych przy drodze dojazdowej do Szkoły 
Podstawowej w Lubieni. W/ w barierki zapewnią  bezpieczeństwo dla dzieci, które poruszaj a się  po 
tej drodze do i ze szkoły i dla mieszkańców oraz rodziców dowożących swoje pociechy do szkoły. 
Nadmieniam, że droga, o której mowa znajduje się  na skarpie w sąsiedztwie DK nr 9. 

-Pan Marek Jedliński —zwracam się  z prośbą  udzieleni informacji dotyczącej etapu 
i zaawansowania prac przy budowie ul.Ogrodowej w miejscowości Jabłonna. Czy niezbędne tereny 
zostały przejęte-wykupione i dalsze etapy mogą  być  rozpoczęte. 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o zamontowanie na ul.Leśnej znaku informującego o „ślepiej drodze" 
—brak dalszego przejazdu, 
-mieszkańcy ul.leśnej i ul.Podłaziska proszą  o pozyskanie gruntu pod wiatę  przystankową  oraz jej 
zamontowanie, 



mieszkańcy ul.Podłaziska proszą  o wykonanie i zamontowanie nowej tablicy informacyjnej, 
mieszkańcy sołectwa Lipie proszą  o przeniesienie wiaty przystankowej dla wysiadających przy 

ul.Starachowickiej obok szkoły na przeciwną  stronę  ulicy „dla wsiadających", 
proszę  o pisemną  informację  dla Pani Złomek Elżbiety o możliwość  wykonania zatoczki na końcu 

ul.Podłaziska. Pomimo informacji ustnej przekazanej w/w Pani o braku możliwości jej wykonania 
mieszkanka nadal zgłasza temat. 
-mieszkańcy sołectwa Lipie zwracają  się  z prośbą  o umieszczenie na liście inwestycji powiatowo-
gminnych budowę  chodnika przy ul.Starachowickiej, 
mieszkańcy ul.Starachowickiej od szkoły do końca tej ulicy proszą  o remont i odwodnienie 

zniszczonego odcinka ulicy przez ciężki sprzęt firm wykonujących usługi dla Lasów Państwowych. 

-Pan Leszek Sarna —na wniosek mieszkańców proszę  o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul.Miłej 
i ul.Złotej. 

:Pani Ewa Fogiel —proszę  o usunięcie ubytków na drodze powiatowej ul.Szkolna —Brody 
(w pobliżu posesji Pani Ireny Czarneckiej). 

-Pani Beata Szustak —sołtys wsi Ruda — proszę  o wymianę  dwóch tablic informacyjnych w Rud7ie 
przy ul.Widok: róg ul.Pohidniowej oraz na ul.Wspólnej. Obie tablice są  nieestetyczne, zniszczone 
i nie spełniają  swoich funkcji. 

Ad.13 
Wolne wnioski: 

Pan J.Adamus —zapytał  o realizację  składanego już  wcześniej wniosku dotyczącego spowodowania 
spotkania z przedstawicielami PKP odnośnie zamknięcia przejazdu i czy takie spotkanie będzie 
zorganizowane? 
na rok 2017 planuje się  remont ul.Starachowickiej i prosi o informację  na temat tej inwestycji: 

gdzie będą  zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, odprowadzenie wód opadowych. Radni 
powinni się  zapoznać  przed rozpoczęciem prac, żeby mieć  wiedzę  i ewentualnie interweniować  na 
etapie planowania. 
Pan Sekretarz udzielił  odpowiedzi informując, że spotkanie z przedstawicielami PKP odbędzie się  

na wiosnę  w Urzędzie Gminy, już  trwają  rozmowy i na to spotkanie zostaną  zaproszeni wszyscy 
radni, 
ZDP w Starachowicach na przebudowę  ul.Starachowickiej ogłosił  już  przetarg, a z UG był  

obserwator. Najtańszą  ofertę  przedstawiła firma BUDROMOST, która prawdopodobnie będzie 
wykonawcą  tej inwestycji. Po podpisaniu umowy na bieżąco wykonawca, UG i radni będą  
uzgadniać  wątpliwości, a jest ich dużo bo już  mieszkańcy zachodniej części tej ulicy na piśmie 
złożyli wniosek, gdyż  w miejscu gdzie jest wysoka skarpa zaplanowano jeszcze rów. 
Pan J.Adamus stwierdził, że te wyjaśnienia wystarcza i nie będzie oczekiwał  formy pisemnej. 
Pan Rajmund Dróżdz zapytał  na jakim etapie jest wniosek na kanalizację  w Lubieni 

i oczyszczalnię  w '<rynkach. Pan Sekretarz udzielił  odpowiedzi informując, że Zarząd 
Województwa ogłosił  termin składania wniosków od 01.01 do 16.02. br. Jest już  pozwolenie na 



budowę  i przygotowany wniosek, a 01 lutego jest umówione spotkanie z firmą  przygotowującą  
wniosek. 

-Pani A.Kutera —poprosiła o wcześniejsze doręczenie radnym materiałów do dyskusji. 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.12,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  15 lutego 2017 roku 
o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty ustalono w dniu 10 lutego 2017r o godz.9,00. 

Protokołowała: W. Wójcik. 
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