
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrIV/2017 

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

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wrona otworzył  obrady sesji i powitał  
zaproszonych gości, a szczególnie uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni i Zespół  
Wokalny „Jarzębina" z Dziurowa. 
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani Marzena Bemat 	-Wójt Gminy 
Pan Michał  Gutowslci 	-Z-ca Wójta 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani Dorota Dyka 	-Skarbnik Gminy 
-Pan Sławomir Dziura 	-adwokat 
Pan Tomasz Margula 	-przewodniczący radny powiatu Starachowice, 

-Pan Jerzy Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
Pani Monika Barańska -kier.ref Planowania przestrzennego, Geodezji i gospodarki gruntami, 

-Pan E.Kumek 	-insp w Zespole Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami 
-Sołtysi 
mieszkańcy gminy 

-regionalna prasa 

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny poświęcony żołnierzom wyklętym, 
poprzez śpiew i recytacje oddali dramaturgię  losów ludzi, którzy po wojnie nie zgodzili się  na 
komunistyczne zniewolenie. 

Dzieci przygotowali się  do występu pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Kutery i Agnieszki 
Lotko. Na zakończenie akademii widzowie podziękowali dzieciom za wzruszające 
przedstawienie brawami, a władze gminy słodyczami. 

Zespół  Wokalny „Jarzębina" z Dziurowa otrzymał  od Wójta Gminy Brody nowe buty 
element stroju ludowego. W ramach podziękowań  śpiewaczki daly mały koncert. 

W ubiegłym roku, zespól brai udział  w wielu imprezach gminnych a także w Świętokrzyskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowej oraz w „Buskich Spotkaniach z Folklorem", 
gdzie Pani Wiesława Kielek zdobyta nagrodę  jako solistka. Kobiety występują  w pięknych 
strojach ludowych, ale do kompletu brakowało im tylko jednakowego obuwia, które pasuje 
do stylu ubrań. Pani Wójt zaakceptowala ich prośbę  i zakupione zostało 11 par skórzanych 
trzewików. 

Pani Wiesława Kiełek — kierowniczka zespołu serdecznie dziękowała za pomoc. Powiedziała, 
że liczy na to, że na zbliżających się  eliminacjach do Buskich Spotkań  z Folklorem, jurorzy 
docenią  nie tylko ich śpiew ale także spójny stylistycznie ubiór. 

Po zakończeniu części artystycznej Pan Stanisław Wrona poprowadził  dalsze obrady sesji 
stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny stan 15 
radnych jedna osoba nieobecna (Pani A.Kutera), oraz odczytał  tematykę  obrad: 



1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni poświęcony Zołnierzom 
Niezłomnym 
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
6.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy 
7.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
8.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
9.Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi —wnioski, 
10.Gospodarka mieniem Gminy- stan aktualny- zamierzenia na 2017 rok, 
11.0cena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Brody za rok 2016 
12.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
13 Wolne wnioski. 
14.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.2 
Radni jednogłośnie przyjęli tematykę  obrad. 

Ad.4 
Protokół  z sesji z dnia 27 marca 2017 roku został  przyjęty jednogłośnie 

Ad.5 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w m-cu marzec omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz 

Gminy informując, że: 
-Uchwała NrIII/18/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2017-2023 

-Uchwała NrIII/19/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrIII/20/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrIII/21/17 w sprawie przekazania w formie aportu do PWiK Spółka zoo. 
w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w Kuczowie oraz w ul.Polnej w Jabłonnie. 
Uchwała zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w celu podjęcia 
stosownych kroków zmierzających do podpisania aktu notarialnego, 

-Uchwała NrIII/22/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu 
pieniężnego do PWIK Spółka zo.o. w Starachowicach. 



-interpelację  dotyczącą  wykonania rowu odwadniającego przy drodze powiatowej w miejscowości 
Styków ul.Kolejowa przy posesji pani Niekłań  przekazano do Starostwa Powiatowego jako 
zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia, 
-interpelację  dotyczącą  uzupełnienia asfaltu na łączeniu drogi remontowanej wraz z mostem 
w miejscowości Styków przekazano do GDDKiA jako zarządcy drogi celem bezpośredniego 
załatwienia - odpowiedzi na interpelacje Pana Stanisława Wrony. 

-zbiornik wodny przy ul.Podłaziska w Lipiu znajduje się  na działce prywatnej i bez zgody 
właściciela nie mogą  zostać  podjęte działania mające na celu utworzenia kąpieliska. W przypadku 
wyrażenia chęci utworzenia takiego miejsca należy złożyć  wniosek do Wójta Gminy do dnia 31 
grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Do wniosku 
należy dołączyć: pozwolenie wodnoprawne, ocenę  jakości wody, sposób gospodarki odpadami, 
status kąpieliska oraz uzgodnienia i środki podjęte w celu jego promowania. Wymagania dotyczące 
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny określa zarządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku. Jednocześnie informuje się, że w budżecie gminy nie 
zostały zabezpieczone środki finansowe na budowę  kąpieliska, 
-sprawa budowy drogi tzw. „trasy Wierzbickiej" ciągnie się  już  od lat 90-tych. Efektem było 
spotkanie dnia 31.10.2012r w UG Brody, w którym uczestniczył  również  Pan Mięcki. Do budowy 
drogi potrzebny jest teren ok.5 ha gruntów i zachodzi konieczność  zmiany sposobu użytkowania 
z leśnych na drogowe, a ponadto inwestycje przebiegała by przez teren Natura 2000. Sam koszt 
zmian to około 4,5-5 mln.zł. Dyrektor Smigas stwierdził, że gdyby dysponował  taka kwotą  to 
przeznaczyłby ją  na przebudowę  istniejącej drogi o parametrach drogi powiatowej, a Nadleśniczy 
Bis pozytywnie zaopiniował  stanowisko dyrektora ZDP St-ce. Urząd ponownie zwrócił  się  pismem 
oraz prowadzone są  rozmowy z Nadleśnictwem Starachowice celem ponownego rozważenia 
możliwości budowy drogi tzw."Trasą  Wierzbicką". Taka odpowiedz została przesłana do Pana 
M.Łęckiego, 
-droga ul.Leśna od ul.Podłaziska do ostatnich zabudowań  posiada nawierzchnie asfaltową, 
a pozostała część  drogi nawierzchnie gruntową. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego droga 
o nawierzchni gruntowej nie jest obiektem budowlanym i aby wykonać  nawierzchnie utwardzoną  na 
takiej drodze, należy wykonać  projekt budowlany i uzyskać  pozwolenie na budowę.. Ponadto należy 
zabezpieczyć  środki finansowe w budżecie gminy oraz wprowadzić  zadanie do planu 
inwestycyjnego. Aktualnie odcinek gruntowy jest przejezdny, gdyż  w ramach prac utrzymaniowych 
zostały uzupełnione nierówności zużlem paleniskowy oraz wycięto zakrzaczenia. 
-po dokonaniu wizji lokalnej w terenie w obrębie przepustu na ul.Podłaziska nie stwierdzono zbyt 
dużych zakrzaczeń  i gałęzi, które mogłyby wpływać  na bezpieczeństwo ruchu. Jednocześnie 
informuje się, że gdy zajdzie taka potrzeba gałęzie i zakrzaczenia na przedmiotowym odcinku będą  
usuwane na bieżąco, 
-interpelacje dotyczącą  naprawę  poboczy drogi powiatowej nr 0618T lipie-Henryk Szyb przekazano 
do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia, 
- wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie przyłączenia Lipia do Starachowic powinien 
być  złożony przez uprawnione osoby i w odpowiedniej formie. Szczegółowe zapisy co do 



Uchwała zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w celu podjęcia 

stosownych kroków zmierzających do podpisania aktu notarialnego. 

-Uchwała NrIII/23/17 w sprawie dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrI11/24/17 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół  podstawowych, dla których Gmina 

Brody jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów, a także liczbę  punktów możliwą  do uzyskania za poszczególne kryteria 

Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała Nr111/25/17 w sprawie zmiany Uchwały NrXII/73/2015 Rady Gminy Brody 

z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Brody. 
Uchwała została zrealizowana, zmiany wprowadzono. Baza przystanków autobusowych została 

zaktualizowana. 

-Uchwała NrI11/26/17 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Gminny Program Opieki nad Zwierzętami został  pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatowego lekarza Weterynarii. 

- Uchwała Nr111/27/17 w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Brody 

oraz Uchwała NrI11/28/17 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Swiętolcrzyskiego z wnioskiem o wydanie przez Radę  

Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody. 

Na mocy wymienionych wyżej Uchwał, dnia 31 marca 2017r. za  pośrednictwem Wojewody 

Swietokrzyskiego został  złożony wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

o dokonanie zmiany granic Gminy Brody. 

Rada Gminy przyjęta informację  z realizacji uchwal. 

Ad.6 
Realizacje interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

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

- przeniesienie tablicy informacyjnej z ul.Kościelnej na ul.Szlcolną  (obok szkoły) zostanie 

wykonane po rozeznaniu zasadności i uzgodnieniu nowej lokalizacji—odpowiedz na wniosek Pani 

A. Boroń, 



przeprowadzenia referendum lokalnego zawarte są  w rozdziale 3 Ustawy z dnia 15 września 2000r 
o referendum lokalnym. Interpelacja nie może być  potraktowana jako wniosek o przeprowadzenie 
referendum w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.—odpowiedzi na interpelacje i wnioski 
Pana P.Kosmali 

- utworzenie nowego kursu od września 2017 roku Budy Brodzkie-Starachowice w celu dowożenia 
dzieci do szkół  ponadgimnazjalnych wiąże się  z szeregiem prac przygotowawczych oraz 
znalezieniem operatora, który obsługiwałby daną  linię. Przeprowadzone zostaną  analizy w celu 
rozeznania potencjalnej ilości osób korzystających z linii Budy Brodzkie-Starachowice, 
- W ubiegłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego została utwardzona tłuczniem kamiennym 
droga wewnętrzna (przedłużenie ul.Działki) do posesji nr 295/1, 298/1. Ewentualne ubytki 
w nawierzchni będą  uzupełniane w ramach remontów bieżących. Aby wykonać  nawierzchnie 
utwardzoną, należy wykonać  projekt budowlany, uzyskać  pozwolenie na budowę, zabezpieczyć  
środki finansowe i wprowadzić  zadanie do planu inwestycyjnego, 
-interpelację  dotyczącą  ustawienie słupków ograniczających przy zamontowanych progach 
zwalniających w miejscowości Młynek ul.Przymiarki przekazano do ZGK w Brodach celem 
realizacji, 
-interpelację  dotyczącą  usunięcia zalegającego piasku, który pozostał  po zimowym utrzymaniu dróg 
w miejscowości Budy Brodzkie ul.Północna oraz w miejscowości Przymiarki przekazano do 
Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia—odpowiedzi na 
interpelacje i wnioski Pani A.Kutera 

-wniosek dotyczący wstawienia znaku ograniczającego tonaż  na parkingu przy szkole w Rudniku 
przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji--odpowiedz na wniosek Pana J.Adamus 

-tablica ogłoszeniowa przy świetlicy środowiskowej w Lubienii (ul.Wschodnia) zostanie zakupiona 
i zamontowana do końca półrocza bieżącego roku, ewentualnie z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, 
-w miejscowości Lubienia uldlżecka (obok kościoła) znajduje się  przystanek autobusowy. 
Przystanek ten nie posiada wiaty , a o zgodę  na jej wybudowanie Urząd zwrócił  się  do GDDKiA . 
Po uzyskaniu zgody budowa wiaty może zostać  sfinansowana z Funduszu Sołeckiego, 
-po dokonaniu wizji w terenie ul.Leśna w Lubieni poprzez przedstawicieli Urzędu Gminy i Pana 
radnego R.Drozdza ustalono, ze droga zostanie wyremontowana na odcinku uzgodnionym w terenie 
poprzez profilowanie i uzupełnienie nierówności żużlem paleniskowym. W celu połączenia 
ul.Leśnej i ul.Podlesie należy uzyskać  zgodę  właścicieli działek, po których miałaby przebiegać  ta 
droga, pozyskać  grunty, wykonać  projekt budowlany, uzyskać  pozwolenie na budowę, zabezpieczyć  
środki finansowe oraz wprowadzić  zadanie do planu inwestycyjnego, 
-przykrycie czterokomorowego szamba zostało poprawione, a teren wokół  niego został  
wypalikowany i zabezpieczony taśmą  ostrzegawczą. Jest to teren przy świetlicy środowiskowej 
w Lubieni, wejście na plac od strony straży—odpowiedzi na wnioski Pana R.Drożdza 

-dziury na ul.Wójtowskiej w okolicy pana Adamczyka wyjaśniono i chodzi o wymianę  koryt na 
płytki przejazdowe. Zobowiązano wykonawcę  robót BUDROMOST STARACHOWICE do 
realizacji powyższego, 

3 



- wyrównanie nawierzchni ul.Polnej w Brodach przekazano do realizacji ZGK, 
-interpelację  dotyczącą  udzielenia informacji na temat realizacji sposobu odprowadzenia wody 
z ul.Starachowickiej na wysokości działek nr 190/3, 189/2 i innych znajdujących się  poniżej 
poziomu drogi powiatowej przekazano do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi, celem 
bezpośredniego załatwienia— odpowiedzi na interpelacje Pana J.Wójcika 

-interpelacje dotyczące remontu przepustów na ul.Spokojnej oraz wycięcia zakrzaczeń  
i utwardzenie poboczy na ul.Spokojnej przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji 
odpowiedzi na interpelacje Pana L.Sarny 

-zwrócono się  ponownie pismem do Starostwa Powiatowego w Starachowicach z prośbą  o budowę  
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0626T od figury ul.Widok do przystanku 
autobusowego ul.Nad Zalewem, 
interpelacje dotyczącą  uzupełnienia dużych ubytków w asfalcie, a nawet remont na pętli przy 

dojeździe do OSP Ruda ul.Widok 5 przekazano do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi, 
celem zajęcia stanowiska, 
-zgodnie z wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami remont ul.Krótkiej w Rudzie został  
przedstawiony w propozycjach do budżetu na rok 2017. Roboty zostaną  wykonane w roku 
bieżącym — odpowiedzi na interpelacje Pana T.Bernaciak. 

-drogi ul.Polna, Mokra i Wspólna w Kuczowie posiadają  nawierzchnię  tłuczniową  i uzupełnienie 
ubytków również  zostanie wykonane tłuczniem przez ZGK w Brodach. Ul. Kanałowa jest drogą  
wewnętrzną  o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
aby wykonać  na niej nawierzchnię  utwardzoną  należy: wykonać  projekt budowlany, uzyskać  
pozwolenie na budowę, zabezpieczyć  środki finansowe oraz wprowadzić  zadanie do planu 
inwestycyjnego, 
naprawienie nawierzchni asfaltowej ul.Południowej zostanie wykonane w ramach umowy na 

remont cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg na terenie całej gminy — odpowiedzi na 
interpelacje Pani J.Bonia. 

na ul.Poprzecznej w Krynkach w miejscu prowadzonych prac związanych z wymianą  wodociągu 
Wykonawca robót odtworzył  zniszczone pobocza. Natomiast ZGK w Brodach zlecono wykonanie 
remont tej ulicy poprzez uzupełnienie ubytków. Przebudowę  przewidujemy w roku 2018, 
interpelację  dotyczącą  spowodowania jak najszYbszego rozpoczęcia przebudowy ul.Górnej do 

połączenia z drogą  42 wraz z budową  chodnika, gdyż  stan nawierzchni szczególnie na odcinku 
leśnym jest katastrofalny przekazano do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi celem 
bezpośredniego załatwienia — odpowiedzi na interpelację  Pana T.Budzynia. 

-nawierzchnia ul.Ogrodowej w Jabłonnie zostanie uzupełniona tłuczniem przez ZGK w Brodach, 
budynek po byłym sklepie OS „Samopomoc Chłopska" w miejscowości Jabłonna zlokalizowany 

jest na dz.nr  274 stanowiącej własność  Gminy Brody na podstawie księgi wieczystej. Syndyk masy 

upadłościowej Pan Dariusz Polański zgłosił  roszczenia do przedmiotowej nieruchomości oraz 

wniósł  do Sądu Rejonowego w Starachowicach wniosek o ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu 



upadłości dłużnika. Wniosek został  oddalony z uwagi na brak tytułu prawnego do przedmiotowej 
nieruchomości. W chwili obecnej brak jest możliwości przewidzenia dalszych kroków Syndyka-
odpowiedzi na wnioski Pana Marka Jedlińskicgo. 

Dyskusja: 
- Pan Miedliński poprosił  o kontakt do Syndyka, 
-Pan R.Drożdz -prosi o skuteczność  w pozyskaniu gruntu od właścicieli, aby można było jak 
najszybciej wykonać  drogę, 
-Pan J.Adamus -zgłosił  wniosek dotyczący składanych interpelacji, a mianowicie jeśli nie jest 
podpisana przez radnego to jemy tej interpelacji nie przypisywać. Pan Sł.Dziura - Adwokat - 
wyjaśnił, że interpelacja nie podpisana przez radnego jest tylko wnioskiem bądź  zapytaniem tej 
osoby. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad. 7 
Pani M.Bernat -Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami, w których 

uczestniczyła: 
02.04.2017r- wyjazd z kibicami Kamiennej Brody na mecz do Klimontowa. Nasza drużyna 
wygrała 3:1, 
03.04.2017r- spotkanie z Prezesem OSP w sprawie ustalenia potrzeb na 2017 rok i utrzymania na 
wysokim poziomie gotowości bojowej, 
06.04.2017r- wyjazd do notariusza i regulacja spraw gruntowych, 
08.04.2017r -mecz Kamienna Brody -Star Starachowice. Nasza drużyna przegrała 0:1, 
09.04.2017r- uroczystość  Niedzieli Palmowej w Kościele Parafialnym w 1Crynlcach, 
12.04.2017r- spotkanie z Panem Kierownikiem Zlewni w Ostrowcu Swietokrzyskim w celu 
omówienia inwestycji na terenie Zalewu Brodzkiego i terenach wokół. Prowadzono również  
rozmowy na temat użyczenia Gminie Brody gruntów należących do RZGW znajdujących się  przy 
Komisariacie Policji w Brodach w celu zagospodarowania ich na cele sportowe i rekreacyjne, 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Krynicach, 
15.04.2017r- Wielkanocne śniadanie Prawa i Sprawiedliwości na zaproszenie Posła Pana 

Krzysztofa Lipca, 
-w miejscowości Stopnica odbył  się  mecz Kamiennej Brody z wygraną  naszej drużyny 2:1 
22.04.2017r- udzielenie ślubu cywilnego, 
23.04.2017r - mecz Ork Suchedniów z Kamienną  Brody. Nasza drużyna wygrała 2:0, 
24.04.2017r - 15.04.2017r - szkolenie obronne w Suchedniowie, 
-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 42 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.8 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 



-Uchwała NrIV/29/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2017-2023. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/30/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Pani E.Fogiel podziękowała za dofinansowanie prac adaptacyjnych w budynku szkoły w Brodach, 
Pan J.Adamus zapytał  o kwotę  17.200z1 z poprzedniej uchwały jako wkład do wniosku w prace 
adaptacyjno-remontowe do pełnienia funkcji przedszkola w Brodach i 1Crynkach- odpowiedzi 
udzielił  Pan M.Gutowski Z-ca Wójta informując, że złożony wniosek nie uzyskał  akceptacji, gdyż  
brakowało wskaźników i są  wymagane różne uwarunkowania, ale w m-cu październiku jest drugi 
termin składania wniosków, 
-Pan St.Wrona — prosi o zwiększenie uwagi przy pisaniu wniosków, 
-Pan T.Bernaciak —przedszkole w Rudzie też  czeka na przeniesienie do budynku szkoły, 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/31/17 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi 
z użytkowania 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV/32/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego — 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrIV33/17 w sprawie wycofania wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji złożonego za pośrednictwem Wojewody Swiętokrzyskiego o wydanie przez Radę  
Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.9 
Pan Ernest Kumek inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami przedstawił  

analizę  gospodarki odpadami na terenie Gminy Brody według stanu na dzień  31.12.2016 roku. 
W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą  ATK Recykling 

z Radomia na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2015 do 31.12.2016 roku. 
Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Brody powierzył  prowadzenie 
i obsługę  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Brodach mieszczącego się  na bazie w Krynkach. Kosztem funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi jest również  wypłacana prowizja dla sołtysów, opłacenie 
licencji za system informatyczny i obsługa administracyjna. Łączny koszt to 495.120,61z1. 
Wysokość  należnej opłaty w 2016 roku wynosiła 518.835,00z1, a zebrane wpłaty wynosiły 93%. 
Na 7% zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i ściągnięto zaległości w kwocie 12.002,44z1. 



Ewidencja ludności wskazuje, że co rocznie zmienia się  ilość  mieszkańców, ale według 

posiadanych danych wszystkie gospodarstwa złożyły deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat zostały ustalone Uchwalą  Rady Gminy 

w 2013 roku, a ich wysokość  pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Różnica w kwocie 
13.063,62z1 zostanie przeznaczona na zakup koszy ulicznych. 

Na podstawie złożonych sprawozdań  przez firmy odbierające odpady Gmina Brody w 2016 

roku osiągnęła poziom recyklingu i jest przygotowania do ponownego użycia odpadów określonych 

Rozporządzeniem Ministra Srodowiska. 

Rada Gminy zapoznała się  i przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Gospodarkę  mieniem Gminy Brody oraz planowanie przestrzenne stan aktualny 

i zamierzenia na rok 20I7omówiła Pani Monika Barańska —kierownik referatu. 
Gmina Brody zajmuje powierzchnię  161 km2  tj. 16 131,87 ha z czego powierzchnia 

użytków rolnych wynosi 3 678ha około 23% powierzchni gminy. 72% powierzchni gminy zajmują  
lasy i grunty leśne, 5% pozostałe grunty. Aktualny stan mienia gminy to 112,4770 ha, z mocy 
prawa. W 2016 roku Gmina stała się  właścicielem gruntu pod drogami gminnymi o pow.0,0984ha, 
oraz nabyła nieruchomości gruntowe (skały w Rudzie) o pow.0,54 ha. Gmina Brody wydzierżawia 

i przejęła w użyczenie od różnych instytucji 10,0233ha z rocznym czynszem dzierżawnym 

wynoszącym I0.754,24z1. W użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa Gmina posiada 2,1650ha 

z wysokością  opłaty rocznej 2.771,00z1. 
W dzierżawie, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie i użyczeniu znajduje się  

31,1459ha stanowiących własność  Gminy Brody, za który pobieramy czynsz w kwocie 37.709,55z1. 
W 2017 roku mogą  być  rozdysponowane poprzez sprzedaż, oddanie w dzierżawę  lub użyczenie 

grunty o pow.27,9265ha 
Referat czyni starania o pozyskanie gruntów w Stawie Kunowskim o pow.25,1424ha, 

w Krynkach o pow.6,7937Ha i Stykowie o pow.1,2600ha będących we władaniu Skarbu Państwa, 

ponadto terenów wokół  Zbiornika Wodnego Brody. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody obejmuje sześć  sołectw: 

Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Ruda i Styków. W 2016 roku do Wójta Gminy Brody wpłynęło 

50 wniosków o zmianę  w miejscowym planie, a dotyczą  w większości zmiany przeznaczenia terenu 
na cele budowlane. Od momentu uchwalenia planu takich wniosków wpłynęło 135. W 2016 roku 

wpłynęły 34 wnioski dotyczące szkód łowieckich, które na bieżąco są  przekazywane do właściwych 

terenowo Kół  Łowieckich. Referat w 2016 roku przyjął  ponad 2000 interesantów. 

Dyskusja: 
-Pan W.Janiec —zapytał  o kubaturę  budowli, na którą  nie trzeba brać  planu-odp. wiaty do 35m2, 

-Pani Wójt potwierdziła, iż  w referacie jest dużo składnych wniosków, uzgodnień  z innymi 

instytucjami, a mieszkańcy chcą, aby wprowadzać  plan na kolejne sołectwa. 

Rada Gminy zapoznała sig i przyjęła złożoną  informację. 



Ad.!! 
Radni przyjęli Ocenę  Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Brody za rok 2016 częściowo 

już  omówioną  na poprzedniej sesji. 

Ad.12 
Złożono pisemne interpelacje i zapytania: 

-Pani Jadwiga Bonia —proszę  o wypełnienie ubytków na ul.leśnej w Kuczowie —prośba 
mieszkańców, 

-Pani Ewa Fogiel — zwracam się  z prośbą  o pomalowanie i wykonanie prac remontowych 
(zapadnięta kostka brukowa) przystanków autobusowych przy Szkole Podstawowej w Brodach oraz 
przy ul.Szlcolnej nr 156, 
-w imieniu mieszkańców zwracam się  z prośbą  o ponowne podjęcie rozmów i działanie z zarządcą  
drogi w celu wybudowania chodnika na ul.Szkolnej w Brodach, 

-Pan Sarna Leszek — proszę  o ustawienie znaku informującego o nazwie ulicy przy ul.Skośnej 
i Spadowej, 

-Pan Jarosław Wójcik— na prośbę  mieszkańców proszę  o zamontowanie progu zwalniającego przy 
posesji państwa Łakomców i Kupiszów —Brody ul.Wójtowska, 
proszę  o zamontowanie słupków odblaskowych ostrzegających przy ul. Łączącej Relaksową  

z graniczną  z obu stron, 

-Pan Piotr Kosmala — zwracam się  z prośbą  o montaż  barierek przy ul.Starachowickiej 
naprzeciwko posesji 49, które mają  na celu zabezpieczenie obecnie wyremontowanego rowu 
odwodnieniowego 

Pan Wojciech Janiec — na wniosek mieszkańca sołectwa Młynek ul.Graniczna 9 Pana Stąporek 
,proszę  o zamontowanie progu zwalniającego. Nadmieniam, że po remoncie drogi na ul.Polnej będą  
dwa wolne progi, 
-proszę  o zamontowanie znaku informującego nazwę  ul.Granicznej i Sosnowej w sołectwie 
Młynek. Informuję, że znak ten był, ale zaginął  w okresie zimowym prawdopodobnie poprzez 
niewłaściwe zamontowanie, 

Pan Marek Jedliński — zwracam się  z prośbą  o przedstawienie informacji dotyczącej etapu 
zaawansowania prac przy ul.Ogrodowej w m.Jabłonna. jednocześnie proszę  o umieszczenie tego 
zadania w inwestycjach rocznych 2018, 

-Pani Aneta Kutera — proszę  o sprzątnięcie zalegającego piachu i innych nieczystości z chodnika 
oraz rowów na ul.Stoczki w miejscowości Brody. 



Ad.13 
Wolne wnioski: 

-Sekretarz Gminy Pan Jan Kosiela omówił  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego w 2016 roku. Gmina wspierała realizację  sfery pożytku publicznego udzielając dotacje 
na zadania w dziedzinie sportu, profilaktyki, pomocy społecznej, oraz promowania walorów 
turystycznych i krajoznawczych na łączną  kwotę  165.000z1. Dobrze układała się  również  
współpraca pozafinansowa ze Stowarzyszeniami co pozwoliło zaspokoić  potrzeby społeczne oraz 
promować  Gminę  Brody. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała pismem, iż  przyjmuje już  
wnioski do 15 .05 w siedzibie w Starachowice ul.Kościelna na dwie zmiany do godz.20,00, 
-Pan L.Sarna podziękował  za naprawę  ul.Leśnej w Dziurowie, 
-Pan T.Bernaciak podziękował  za szybkie załatwienie zgłoszonej naprawy ubytków w drodze Ruda 
—Adamów, 
Pan Stanisław Wrona — w miejscowości Ruda ul.Panoramiczna w okolicy boiska są  bezdomne 

agresywne psy — prosi o interwencję, 
-Pan R.Drozdz — prosi, aby uzgodnić  z przewoźnikiem trasę  przejazdu tak, żeby mieszkańcy 
z Budów Brodzkich mogli dojeżdżać  do pracy, a dzieci do szkoły w Brodach i do Starachowic. 
Pani J.Kutera Sołtys Budów Brodzkich —dzieci boja się  chodzić  przez las i pola tam, gdzie nikt nie 

mieszka ze względu na niebezpieczeństwo, 
-Pan J.Adamus —poprzednia władza trzymała się  przepisów trzeba wziąć  pod uwagę  argumenty 
mieszkańców i spróbować  pomóc, 
-Pan T.Bernaciak —popiera przedmówców, gdyż  rodzice zgodzili by się  nawet kupować  bilety. 
-Pani Skarbnik D.Dyka —poinformowała o pozytywnych opiniach RIO w Kielcach, które otrzymał  
urząd w sprawie: 
-prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brody, 
- i możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2017 r. 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.13,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowaniu 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  26 maja 2017 roku 
(piątek) o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 25 maja 2017r o godz.15,30, 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 24 maja 2017r o godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
PODIN P EKTI301:ach 

ds. obsługi Ra4j q9iflyWr 
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