
RADA GMINY 
BRODY 

Protokól NrI1/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 15 lutego 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 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 Wójta Gminy nit zamierzeń  co do dalszego funkcjonowania oświaty oraz organizacji 

roku szkolnego 2017/18w Gminie Brody. 
9.Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej o działalności w roku 2016 oraz zamierzeniach 

na 2017 rok 
10.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
11.Wolne wnioski. 
12.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 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 
-Pan Sł .Dziura 	-adwokat 
Pan T.Margula 	-przewodniczący radny powiatu Starachowice 
Pani D.Grudnicka Glina- Dyrektor CUW 

-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 
Odczytany protokół  z sesji z dnia 31 stycznia 2017 roku został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji styczniowej omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy 

informując, że: 

-Uchwała Nil/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, 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI/2/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/3/17 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą  Nr11/13/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 
2016 roku 
Uchwała weszła w życie i została przyjęta do realizacji. 

-Uchwała Nil/4/17 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody wprowadzonego Uchwałą  
NrXLIV/279/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 maja 2014 roku 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/5/17 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Brody. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/6/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami. 
Uchwała jest w trakcie realizacji, a program został  pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Ochrony Zabytków. 

-Uchwała Nr/7/17 w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawnych i umorzenia odsetek od tych zaległości należnych ZGK w Brodach od osoby 
fizycznej. 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 



-Uchwała Nr/8/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Brody. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/9/17 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Starachowice o opinię  w przedmiocie 
zmiany granic Gminy Brody. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr/10/17 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w przedmiocie 
przyłączenia miejscowości Lipie i Kuczów do obszaru Gminy Starachowice. 
Uchwała jest zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

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

Gminy w m-cu styczniu 2017 roku omówił  Pan J.Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

.wnioski złożone przez właścicieli działek przeznaczone pod po szerzenie ul.Ogrodowej 
w Jabłonnie, a dotyczące ich podziału zostały rozpatrzone. Wydanych zostało 9 postanowień  
pozytywnie opiniujących wstępny podział  działek. Pozostał  jeden wniosek, który wymaga 
wyjaśnienia stanu prawnego. Wydane postanowienia stanowią  element niezbędny przy wykonaniu 
mapy z projektem podziału przez uprawnioną  jednostkę  wykonawstwa geodezyjnego. Po 
otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej i opatrzeniu ich klauzurami nadającymi im cechy 
dokumentu Wójt Gminy wyda decyzje zatwierdzające projekt podziału, a działki zostaną  
wykupione na rzecz Gminy Brody. Przewidywany czas realizacji to ok.1 m-c po otrzymaniu 
dokumentacji geodezyjno-prawnej —odp. na  interpelację  Pana M.Jedlińskiego 

-wystąpiono do ZDP w Starachowicach o wyrażenie zgody na przeniesienie wiaty przystankowej na 
ul.Starachowickiej w Lipiu obok szkoły na przeciwległą  stronę  ulicy. Koszt przeniesienia wiaty to 
ok. 1000-1500z1. 
-poczyniono starania i pozyskano grunt pod wiatę  przystankową  u zbiegu ulic Leśnej i Podłaziska 
w Lipiu. W sprzyjających warunkach zostanie zamontowana. Koszt 6000z1, 
-nowa tablica informacyjna na ul.Podłaziska zostanie zamontowana w bieżącym roku przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
-w 2016 roku został  opracowany projekt organizacji ruchu dla wszystkich dróg administrowanych 
przez Gminę  Brody. W zatwierdzonym przez Starostę  projekcie stałej organizacji ruchu dla 
ul.Leśnej w Lipiu nie przewidziano oznakowania znakiem D-4a, a jego montaż  uzależniony jest od 
wprowadzenia zmian i uzyskaniu akceptacji Starosty. Należy nadmienić, iż  droga gminna Lipie-
Malyszyn jest drogą  publiczną  i biegnie po terenach leśnych jako połączenie z miejscowością  
Małyszyn. 



na końcu ul.Podłaziska gmina nie posiada terenów pod budowę  zatoki. Droga kończy się  na 
granicy terenu lasów państwowych. W związku z powyższym zwrócono się  do Nadleśnictwa 
Starachowice z prośbą  o wyrażenie zgody na budowę  zatoki, 
-ponownie zwrócono się  pismem do Starostwa Powiatowego w Starachowicach z prośba o budowę  
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ul.Starachowickiej w Lipin 

interpelacje dotyczącą  remontu i odwodnienia zniszczonego odcinka ulicy Starachowickiej 
w Lipiu przez ciężki sprzęt firm wykonujących usługi dla Lasów Państwowych przekazano do 
Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia —odpowiedzi na 
interpelacje Pana P.Kosmali 

-Urząd zwrócił  się  pismem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z prośba 
o dofinansowanie remontu drogi gminnej na odcinku przebiegającym przez las od Budów 
Brodzkich do leśniczówki w Brodach --odpowiedz na wniosek Pani A.Kutera 

-Kanał  Staszicowski w miejscowości Rudnik przy drodze krajowej nr 9 stanowi jednocześnie rów 
odwadniający pas drogowy. Dlatego zwrócono się  pismem do GDDKiA w Kielcach jak zarządcy 
drogi o udrożnienie i odmulenie przedmiotowego kanału —odpowiedz na wniosek Pana A.Jagiela 

wniosek dotyczący wymiany żarówki na słupie oświetleniowym w Lubieni przy posesji Pana 
Marca (skrzyżowanie DK nr 9 z drogą  powiatową  ul.Starachowickal) przekazano do realizacji 
ZGK w Brodach, 
-wniosek dotyczący zamontowania barierek ochronnych przy drodze dojazdowej do Szkoły 
Podstawowej w Lubieni, które zapewnią  bezpieczeństwo dla dzieci w drodze do i ze szkoły oraz 
mieszkańcom dowożącym swoje pociechy do szkoty, gdyż  droga ta znajduje się  na skarpie 
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 został  przekazany do GDDKiA jak zarządcy, celem 
bezpośredniego załatwienia —odpowiedzi na wnioski Pana R.Droidza 

-wniosek dotyczący usunięcia ubytków na drodze powiatowej ul.Szkolna 36 w Brodach (w pobliżu 
posesji Pani Ireny Czarneckiej) został  przekazany do Starostwa Powiatowego w Starachowicach 
jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia— odpowiedz na wniosek Pani E.Fogiel 

-w opracowanym i zatwierdzony przez Starostę  Starachowickiego w 2016 roku projekcie stałej 
organizacji ruchu dla tych ulic brak jest oznakowania skrzyżowania dodatkowym lustrem. Przed 
ewentualnym montażem lustra należy wprowadzić  zmiany W projekcie oznakowania i uzgodnić  ze 
Starostą  Starachowickim — odpowiedz na wniosek Pana L.Sarny i mieszkańców Dziurowa 

tablice informacyjne w Rudzie u zbiegu ulic Widok i Południowej oraz na ulicy Wspólnej zostaną  
zamontowane w bieżącym roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych — odpowiedz na 
wniosek Pani Soltys B.Szustak 
Dyskusja: 
Pan P.Kosmala —prosi, aby odpowiedz z Nadleśnictwa również  otrzymała zainteresowana Pani 

Złomek, 
droga do Malyszyna prowadzi po terenach leśnych i posiada zły stan techniczny stąd prośba 



o ustawienie znaku z taka informacją, 
-Pan J.Adamus —uważa, że projekt organizacji ruchu jest otwarty i pomocny przy ustawianiu 
kolejnych znaków drogowych i poprawianiu bezpieczeństwa, 
-Pan R.Dróżdz —jest zadowolony z szybkiego załatwienia jego interpelacji. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
09.02.2017r— spotkanie z druhami OSP Ruda w sprawie przeniesienia przedszkola z budynku 
znajdującego się  koło strażnicy do budynku szkoty w celu poprawienia warunków funkcjonowania 
OSP Ruda, ewentualnie utworzenia świetlicy dla sołectwa Ruda, 
10.02.2017r- połączona Komisja Budżetu i Komisja Oświaty 
14.02.2017r- rozmowy z dyrektorami szkół  w sprawie reformy oświaty. 
-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 18 osób 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 NrII/11/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Uzasadnienie do uchwały omówiła Pani Skarbnik D.Dyka 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/12/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na 
realizację  zadania publicznego. 
Uzasadnienie do uchwały omówiła Pani Skarbnik D.Dyka- jest to dotacja celowa na przebudowę  
mostu w Stykowie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrII/13/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach. 
Uzasadnienie do uchwały omówiła Pani D.Dyka Skarbnik Gminy- jest to dotacja celowa na zakup 
samochody osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Policji w Starachowicach 
Uchwała została podjęta większością  głosów przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. 

-Uchwała NrII/14/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do 
nowego roku szkolnego. 



Uzasadnienie do uchwały omówiła Pani D.Grudnicka Glina Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w 
Brodach informując, że zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą  konieczność  wprowadzenia 
zmian w sieciach szkolnych, a szczególnie szkół  podstawowych. Struktura szkolnictwa 
przedstawiona w uchwale zapewnia funkcjonowanie wszystkich szkół  w gminie i daje możliwość  
zatrudnienia nauczycielom. 
Dyskusja: 
-Pani E.Fogiel -przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa stwierdziła, 
iż  jest to najlepsze rozwiązane w odniesieniu do nowego prawa oświatowego i uzyskało pozytywną  
opinię  Komisji, 
-Pan R.Drożdz —przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów — razem ze swoją  
Komisją  akceptuje przedstawione zmiany w szkolnictwie w gminie Brody, 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr11/15/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 
Stawki zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrI1/16/17 w spawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z ujęcia 
Krynki dla mieszkańców gminy Brody. 
Cena wody została utrzymana na poziomie roku ubiegłego i jest w takiej samej wysokości jak woda 
z Trębowca. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrI1/17/17 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. 
Pani E.Fogiel podkreśliła, iż  mieszkańcy płacą  niższą  stawkę  za ścieki , ponieważ  kwota dotacja 
pokrywa tę  różnicę  i prosi o rozpropagowanie tej informacji. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację  n/t zamierzeń  co do dalszego funkcjonowania oświaty oraz organizacji roku 

szkolnego 2017/18 w Gminie Brody złożyła Pani Dorota Grudnicka-Glina Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Brody. 
W związku z reformą  systemu edukacji, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku na 
terenie naszej gminy z mocy ustawy wprowadzi się  następujące zmiany: 
6-letnie szkoły podstawowe staną  się  8-letnimi szkołami podstawowymi, 
gimnazja będą  wygaszane i włączane do 8-letniej szkoty podstawowej. 

Od 1 września 2017r rozpoczną  naukę  pierwsi uczniowie klasy VII i nie będzie rekrutacji do 
I klasy gimnazjum. Nauczyciele gimnazjum będą  mogli uzupełniać  etaty w szkołach 
podstawowych, a dyrektorzy gimnazjum będą  zastępcami dyrektorów szkół  podstawowych. 



Wszystkie szkoły w naszej gminie posiadają  dostateczną  liczbę  sal lekcyjnych oraz innych 
pracowni, by pomieścić  dodatkowe oddziały klas VII i VIII. Jedynie w dwóch szkołach będzie 
potrzeba wydłużenia pracy o jedną  lub dwie godziny lekcyjne. 
W Rudzie Pani B.Pikus podjęła decyzję  o likwidacji działalności gospodarczej i od 
1 września w budynku gimnazjum będzie funkcjonowała 8 letnia szkoła podstawowa. Zarząd 
Stowarzyszenia „Nasza Szkoła w Lipiu" na walnym zgromadzeniu zadeklarował  wolę  ponownego 
przejęcia prowadzenia szkoły przez Gminę  Brody. 
Natomiast Zarządy Stowarzyszeń  w Stawie Kunowskim i w Rudniku nie wyrazili woli ponownego 
przejścia prowadzenia tych szkół  przez Gminę. 
W bieżącym roku szkolnym do wszystkich szkół  prowadzonych przez gminę  jak i inne podmioty 
wraz z oddziałami przedszkolnym uczęszcza 1022 dzieci. 
Wydatki na oświatę  w roku 2016 wynosiły 10.302.625,80A, a na rok 2017 planowana jest kwota 
10.568.021,00A. Wyższa kwota wynika przede wszystkim z faktu, że liczba klas VII będzie 
większa niż  byłaby liczba klas I gimnazjów. 
Dyskusja: 
-Pan J.Ledwoń  —sołtys wsi Jabłonna —prosi o dodatkowe zajęcia dla uczniów SKS i żeby do godz 
18-tej szkoły były czynne na dodatkowe zajęcia — odp Pani dyrektor- nie można zmusić  nauczyciela 
do dodatkowych zajęć  gdy ma urlop lub po godzinach jego pracy. Wszystko zależy od organizacji 
pracy, ale za dodatkowe godziny nauczyciele chcą  zapłaty, 
-Pan J.Adamus- jest potrzeba utworzenia przedszkola w Krynkach patrząc od strony lokalizacji 
i liczby dzieci, 
-Pan R.Drozdz —mieszkańcy są  szczęśliwi, że w Lubieni jest przedszkole. Jest to odciążenie 
rodziców i dziadków, a dzieci lepiej się  rozwijają  mając kontakt z rówieśnikami. Popiera rozwój 
w gminie przedszkoli. 
-Pan T.Bernaciak —co będzie ze Stowarzyszeniami prowadzącymi szkoły w Stawie Kunowskim 
i Rudniku?- odp. Pani Wójt —Urząd wyszedł  z propozycją  przejęcia tych szkół  przez Gminę, były 
rozmowy i gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli, ale odrzucają  współpracę  i nie mamy na to 
wpływu. Budynki tych szkół  należą  do Gminy i niszczeją, ponieważ  Stowarzyszenia nie płacą  za 
ich użytkowanie i nie remontują, 
-Pan M.Jedliński —odmowa to odrzucenie pomocy, a dobro dziecka jest najważniejsze. Chodzi też  
o warunki nauki i dostęp do pomocy dydaktycznych, 

-Pan J.Adamus —proponuje zorganizować  spotkanie ze Zarządem Stowarzyszeń  w obecności 
radnych, 
-Pan Alagieła —należy zwołać  zebrania ogólnowiejskie w tych miejscowościach i niech mieszkańcy 
zdecydują. 
-Pan Stanisław Wrona odczytał  pismo przysłane przez Stowarzyszenie w Stawie Kunowskim, 
w którym informują, iż  po konsultacji z członkami Stowarzyszenia, Radą  Pedagogiczną  oraz 
pracownikami nie likwidują  Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola 
i jednocześnie proszą  o wymówienie budynku Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w związku 
z reformą  oświaty i wprowadzeniu klas 
-Pani Wójt M.Bernat —szkoła w Stawie Kunowskim prowadzona jest na wysokim poziomie, ale nie 
jest opłacalna dla Gminy. 



Rada Gminy przyjęła złożoną  informację  z prośbą  o dalsze rozmowy z Zarządem 
Stowarzyszeń  na ten temat. 

Ad.9 
Pani Katarzyna Bemaciak —kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach złożyła 

informację  o działalności w roku 2016 oraz zamierzeniach na 2017 rok. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach powstał  01.09.2004r i jest zakładem 

budżetowym będącej jednostką  organizacyjną  Gminy. Zakład eksploatuje: 
-ujęcie wody pitnej w Krynkach (hydrofornia). o przychodzie 163.652,03z1, kosztach 156.965,15A 
-oczyszczalnia ścieków oraz sieć  kanalizacyjna: przychód 2.718.232,91z1, koszty 2.679.650,02A. 
-baza warsztatowo-remontowa w Krynkach i konserwacja oświetlenia ulicznego: przychód 
540.398,10z1 koszty 632.150,85z1 
Ogólem w ZGK przychody w 2016 roku wyniosły 3.422.283,04zI, koszty 3.468.766,02zI, 
a strata to kwota 46.482,98zI. 
Zakład otrzymał  dotację  celową  z UG Brody w kwocie 250tys.zł  na zakup sprzętu, który pozwolił  
na optymalizację  kosztów i polepszenie warunków pracy ludzi. Z własnych środków również  na 
zakupy inwestycyjne przeznaczył  kwotę  116tys.zł  brutto. 
Pani K.Bernaciak podziękowała za dobrą  współpracę, gdyż  z dniem 01.03.br postanowiła wrócić  
do pracy w ZGM „Zębiec". 
Pani Wójt i Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych podziękowali Pani kierownik za 
dobrą  współpracę  i trud włożony w reorganizację  ZGK życząc dalszych sukcesów w nowej pracy. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Złożono poniższe pisemne interpelacje i zapytania: 

-Pani Jadwiga Bonia — proszę  o ustawienie odpowiednich znaków drogowych uwzględniających 
teren zabudowany w miejscowości Kuczów- Styków przy drodze krajowej nr 42. Brak takiego 
oznakowania powoduje nadmierne rozwijanie prędkości poruszających się  pojazdów, 
-proszę  o wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnika dla pieszych na całym odcinku 
ul.Wysokiej w Kuczowie, 

-Pan Wojciech Janiec —proszę  o wyczyszczenie tablic informacyjnych w sołectwie Młynek oraz 
ustawienie brakującego kosza na śmieci przy tablicy na uLPięknej, 

-Pan Rajmund Dróżdz — proszę  o spotkanie z przewoźnikami świadczącymi usługę  przewozu 
osób na terenie naszej gminy. Przedmiotem spotkania jest zmiana kursu ze Starachowic 
proponowana przez zainteresowane osoby, które kończą  prace o godz.19,00 i nie mają  czym wrócić  
do domu. Proponowana zmiana kursu to godz. 19,45-20,00, 

-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę  o wyrównanie nawierzchni wokół  kratki ściekowej przy 
przystanku autobusowym ul.Nad Zalewem (naprzeciwko tunelu), 



-proszę  o zabezpieczenie wjazdu na boisko do siatki plażowej przed wjazdem samochodów 
terenowych i oznaczenie terenu tablicami infórmacyjnymi o istniejącym boisku, 
-proszę  o uzupełnienie pobocza przy przystanku autobusowym od strony torów przy tamie 
ul.Sportowa (droga powiatowa), 

-Pan Piotr Kosmala —na prośbę  mieszkańca sołectwa Lipie Pana Stanisława Kiełka proszę  
o zwrócenie się  d Zarządu Dróg Powiatowych o wymianę  płyt wzmacniających rów 
odwodnieniowy przy ul.Starachowickiej naprzeciwko posesji nr 47 i 49 przy tzw. „wygonie". 
Uzyskaną  odpowiedz od ZDP proszę  o przesłanie w/w mieszkańcowi. 

-Pan Leszek Sarna —na wniosek mieszkańców proszę  o przedłużenie istniejącego chodnika na 
ul.Spokojnej (około 20 m) do skrzyżowania z ul.Złotą. 

-Pani Ewa Fogiel i Jaroslaw Wójcik —zwracamy się  z prośbą  o wymianę  bardzo śliskich płyt 
zamontowanych w przejściu dla pieszych na przejeździe kolejowym w Brodach. W imieniu 
mieszkańców, którzy zgłaszają  problem niebezpiecznych płyt prosimy o podjęcie działań  w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tego przejścia. 

-Pani Renata Kita —soltys wsi Bór Kunowski — proszę  o wycięcie gałęzi z drzew przy ulicy 
Nowej opadających na tę  ulicę, gdyż  zagrażają  bezpieczeństwu przechodniów i przejeżdżających 
samochodów. 

Ad.11 
Wolne wnioski: 

-W dniu 6.03 w Stykowie, a 7.03 w Brodach odbędzie się  spotkanie z mieszkańcami nit 
odnawialnych źródeł  energii i możliwości otrzymania dofinansowania na instalację  i montaż  
kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. 

Ad.12 
Przewodniczący Rady o godz.14,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  27 marca 2017 roku 
(poniedzialek) o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 23 marca 2017r o godz.15,30, 
-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 24 marca 2017r o godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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