
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrV/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 26 maja 2017r. godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy 
Brody. 

Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław Wrona otworzył  obrady sesji i powitał  
zaproszonych gości, a szczególnie uczniów ze szkół  w Gminie Brody, którzy z okazji „Dnia Matki" 
swoim występem uświetnili ten szczególny dzień. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Adamowie 
żywiołowo wykonały krakowiaka i zaprezentowały inscenizację  dla mam i tatusiów. Piosenki dla 
mam zaśpiewały dzieci ze szkoły w Brodach, oraz gimnazjalistki: Julia Adamus, Klaudia 
Wojciechowska, Wiktoria Kwarciak i Marta Miller. Opiekunami młodych artystów byli nauczyciele 
Renata Steciak, Małgorzata Kusiak, Iwona Kozdęba (S.P. w Adamowie), Anita Kobuszewska, 
Katarzyna Karwacka (S.P. w Brodach) oraz Szymon Pocheć  z gimnazjum w Krynkach. 
Widownia nagrodziła młodych artystów brawami i słodyczami. 

Po zakończeniu części artystycznej Przewodniczący Rady Gminy poprowadził  dalsze obrady 
sesji stwierdzając qorium wystarczające do podjęcia prawomocnych uchwał. Na ogólny stan 15 
radnych wszyscy obecni, oraz odczytał: 

Tematykę  obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Występ artystyczny dzieci z okazji „Dnia Matki" 
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 
9.0cena realizacji zadań  społeczno-gospodarczych i budżetu gminy za 2016 rok, 
10.Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.2 
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną  tematykę  obrad. 

Dyrektorzy Szkół  Podstawowych w Brodach i Adamowie zaprosili radnych na pikniki 
organizowane przy szkołach w dniu 3 czerwca o godz. 13,00w Brodach i o godz.16,00 
w Adamowie. 

O zabranie głosu poprosili rodzice dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w Stawie 
Kunowskim. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę  na zabranie głosu. Rodzice odczytali pismo, które 

zostało złożone do Wójta Gminy Brody w dniu 26 maja 2017 roku, a dotyczy: „ żądania 



natychmiastowego wypowiedzenia budynku Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w celu 
zaadaptowania pomieszczeń  potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju ośmioklasowej szkoły 
podstawowej". 

Radni zapoznali się  ze stanowiskiem rodziców, mieszkańców i Zarządu Stowarzyszenia 
Oświatowego „Nowa szkoła" w Stawie Kunowskim i będą  oczekiwać  stanowiska Wójta Gminy 
w tej sprawie. 

Radni w pierwszej kolejności przegłosowali projekt uchwały w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej w Brodach. 

Pani E.Fogiel —przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa odczytała 
uzasadnienie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego o nadanie imienia „Janusza Korczaka" Szkole Podstawowej w Brodach. 
Uroczystość  nadania imienia planowana jest na listopad 2017. Ustalona nazwa w pełnym 
brzemieniu będzie używana na stemplach i pieczęciach urzędowych szkoły, a także szkoła będzie 
miała prawo posiadać  sztandar. 
Projekt uchwały uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji Rady Gminy i Uchwała Nr V/34/17 w sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Brodach została podjęta jednogłośnie. 

Wójt Gminy Brody Pani M.Bernat i Przewodniczący Rady Gminy Pan St. Wrona wręczyli Pani 
Dyrektor N.Milanowskiej oryginał  w/w uchwały. 

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

Ad.5 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji w m-cu marzec omówił  Pan Paweł  Zięba kier ref. 

Organizacji informując, że: 
Uchwała NrIV/29/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 

2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, 

-Uchwała NrIV/30/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrIV/31/17 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 313046 T Przymiarki-
Młynek-Działki i wyłączenia drogi z użytkowania 
Uchwała jest w trakcie realizacji, 

Uchwała NrIV/32/17 w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego-
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej. 
Zadanie zostało przyjęte i będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Kwota dotacji 
na ten cel w 2017 roku to 25.740z1. 



-Uchwala NrIV/33/17 w sprawie wycofania wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji złożonego za pośrednictwem Wojewody Swiętolcrzyskiego o wydanie przez Radę  
Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody. 
Dnia 8 maja br. Wójt Gminy Brody działając w imieniu Rady Gminy wystąpił  do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o wycofanie wniosku z dnia 31.03.2017r znak. PB.0110.1.2017 

dokonanie zmiany granic Gminy Brody. O wycofaniu wniosku został  poinformowany Wojewoda 
Swietolcrzyski. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

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

Gminy w m-cu kwietniu 2017 roku omówił  Pan P.Zieba kier. Ref Organizacji informując, że: 

-prośbę  o montaż  barierek przy ul.Starachowickiej naprzeciwko posesji nr 49, które mają  na celu 
zabezpieczenie wyremontowanego rowu odwadniającego przekazano do ZDP w Starachowicach 
jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia—odpowiedz na interpelacje Pana 
P.Kosmali , 

prośbę  o sprzątnięcie zalegającego piasku i innych nieczystości z chodnika oraz rowów na 
ul.Stoczki w miejscowości Brody przekazano do ZGK celem realizacji—odpowiedz na interpelacje 
Pani A.Kutera 

utworzenie nowego kursu tak, żeby mieszkańcy z Budów Brodzkich mogli dojeżdżać  do pracy, 
a dzieci do szkoły w Brodach i Starachowicach, wiąże się  z szeregiem prac przygotowawczych oraz 
przede wszystkim ze znalezieniem operatora, który obsługiwałby daną  linię. Przeprowadzone 
zostaną  analizy w celu rozeznania potencjalnej ilości osób korzystających z linii Budy Brodzkie — 
Starachowice. Przeprowadzono już  wstępne rozmowy, a na początku czerwca zostanie 
zorganizowane spotkanie w Urzędzie Gminy Brody ze wszystkimi operatorami linii przewozowych. 
Dojazd do szkoły w Brodach był  już  wielokrotnie omawiany.—odpowiedz na wniosek Pana 
R.Droidza, 

-przystanki autobusowe: przy szkole podstawowej i na ul.Szkolnej nr 156 zostaną  pomalowane 
i wyremontowane do końca czerwca br. 
-interpelację  dotyczącą  ponownego podjęcia rozmów i działań  z zarządcą  drogi w celu 
wybudowania chodnika na ul.Szkolnej w Brodach przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia —odpowiedzi na wniosek 
i interpelacje Pani E.Fogiel 

-wykonanie i montaż  oznakowania ul.Granicznej w miejscowości Młynek zlecono do realizacji 
przez ZGK w Brodach, natomiast ustawienie przy drodze krajowej nr 9 znaku informującego 

ul Sosnowej uznano za niezasadne, 



- prośba mieszkańca sołectwa Młynek ul.Graniczna 9 o zamontowanie progu zwalniającego nie 
może być  w tej chwili pozytywnie rozpatrzona, gdyż  zgodnie z ustaleniami z radnymi RG sprawę  
montażu progów zwalniających należy wcześniej omówić  na zebraniu wiejskim celem akceptacji 
przez mieszkańców— odpowiedzi na interpelacje Pana W.Janiec 

-wykonanie i montaż  oznakowania na ul.Skośnej i ul.Spadowej w miejscowości Dziurów zlecono 
do realizacji przez ZGK w Brodach — odpowiedz na interpelacje Pana L.Sarny 

-W dniu 16.05.2017 roku zostały zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach 
i dostarczone do UG Brody mapy podziałowe wraz z protokołami dotyczące ul.Ogrodowej 
w miejscowości Jabłonna. W związku z powyższym można rozpocząć  prace związane 
z wydawaniem decyzji podziałowych. Po uprawomocnieniu się  decyzji ( 14 dni od ostatniej 
zwrotki), projektant będzie mógł  zwrócić  się  o wydanie map do celów projektowych w celu 
wykonania projektu budowlanego. Grniria Brody po uzyskaniu pozwolenia rozważy możliwość  
umieszczenia zadania w budżecie na rok 2018. — odpowiedz na interpelacje Pana 
M.Jedlińskiego. 

-prośbę  o uzupełnienie ubytków na ul.Leśnej w Kuczowie przekazano do ZGK celem realizacji 
— odpowiedzi na interpelacje Pani J.Bonio. 

-prośbę  o zamontowanie progu zwalniającego przy posesji państwa Łakomców i Kupiszów — Brody 
ul.Wójtowska przekazano do ZGK celem realizacji 
-prośbę  o zamontowanie słupków odblaskowych ostrzegających przy ulicy łączącej Relaksową  

z Graniczną  z obu stron przekazano do ZGK celem realizacji. — odpowiedzi na interpelacje Pana 
J.W6 j cika. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
03.05.2017r— mecz Kamienna Brody —Wicher Miedziana góra (3:0 wygrana), 
07.05.2017r- mecz Kamienna Brody — Lech Strawczyn (2-3 wygrana), 
09.05.2017r- spotkanie z przedstawicielem firmy EPRD w celu ulepszenia i naniesienia poprawek 
do wniosku na kanalizację  jak również  do wniosku dotyczącego modernizacji oczyszczalni. 
Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na realizację  zadania i realizację  Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 
dla Gminy Brody w 2017 roku, 
12.05.2017r —rozmowa z mieszkańcami Stykowa w sprawie podtapiania domów znajdujących się  
wzdłuż  ul Wylotowej, 
14.05.2017r-mecz Kamienna Brody —Sparta Dwikozy (1-0 wygrana), 



17.05.2017r- wyjazd do Korytnicy w celu podpisania umowy na „pracownię  edukacji ekologiczno-
przyrodniczej" w Szkole Podstawowej w Brodach. Tradycyjna majówka w Rudzie wspólnie 
z radnymi i mieszkańcami oraz oficjalne otwarcie mola. 
18.05.2017r- przekazanie placu budowy pod chodniki w miejscowości Rudnik i Lubienia, na 
którym obecna była również  Pani Agata Wojtyszek — Wojewoda Swietolcrzyski, Pan Krzysztof 
Strzelczyk —Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA oraz zastępca Pan Mączyński 
19.05.2017r- mecz Kamienna Brody-GKS Rudki (3-2 wygrana), 
20.05.201'7r — koncert finałowy „Buskich spotkań  z folklorem" wraz z Zespołami z naszej Gminy 
Festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Lubieni. 
21.05.2017r —msza przy figurce świętej Rity w Dziurowie zorganizowanej przez CKiAL 
w Brodach, w której również  uczestniczyła orkiestra dęta, 
22.05.2017r —bieg o Puchar Wójta w XXV Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
23.05.2017r —majówka w sołectwie Rudnik, 
24.05.2017r — połączona Komisja Oświaty i Budżetu. Wyjazd do Notariusza, gdzie nastąpiło 
podpisanie aktu notarialnego na działki, na których znajdują  się  skały w Rudzie. Przekazanie wraz z 
radnymi nowo zakupionych strojów drużynie żeńskiej piłki nożnej 

oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 44 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 NrV/35/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2017-2023. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/36/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/37/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego 
poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych w obrębie dróg powiatowych przebiegających 
przez Gminę  Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrV/38/17 w sprawie zmiany w Uchwale NrI11/21/2017 Rady Gminy Brody 
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w 
Kuczowie oraz w ulicy Polnej w Jabłonnie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrV39/17 w sprawie przyjęcia Planu działań  w zakresie wykorzystania potencjałów 

endogenicznych Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/40/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/41/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/42/17 w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrV/43/17 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość  stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość  i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń  wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  
Brody". 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.9 
Pan J.Wójcik —kier. Ref.Inwestycji w UG Brody złożył  informację  z realizacji zadań  

społeczno-gospodarczych Gminy Brody za 2016 rok: 
opracowano dokumentację  projektową  budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 

Lubienia wraz z rozbudową  oczyszczalni w Krynkach. W dniu 16.02.2017r złożono dwa 

wnioski 
o dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Swietokrzyskiego na lata 
2014-2020, na sieć  kanalizacyjną  i na rozbudowę  oczyszczalni — łącznia kwota brutto 

19.613.703,58 zł. 
przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoty Podstawowej w Brodach- wartość  

zadania 5.289,00A- wykonawca robót ZGK Brody, 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krynkach ul Poprzeczna wraz z opracowaniem 

dokumentacji projektowej —wartość  zadania 29.520,00z1— wykonawca robót ZGK Brody, 
-przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Poprzeczna w Krynkach —wartość  zadania 

339.804,57A — wykonawca robót firma P.P.H.0 Mako z Ostrowca Sw. 
-malowanie elewacji budynku Szkoty Podstawowej w Adamowie — wartość  zadania 25.824,55z1 

— wykonawca robót firma MAR-TOM Zagnańsk, 
- przebudowa pomieszczeń  Szkoły Podstawowej w Lubieni na potrzeby oddziału 

przedszkolnego — wartość  zadania 174.417,03z1- wykonawca robót firma usługowo-budowlana 

w Staszowie, 
wyposażenie przedszkola —kwota całkowita 362.480,81z1 —dofinansowanie z budżetu państwa - 

308.107,48z1, 



-zimowe kompleksowe utrzymanie dróg gminnych —wartość  zadania 63.603,45z1 — wykonawca 

Przedsiębiorstwo MALIBUD. Sezon 2016/17 ZGK Brody do dnia 10 marca koszt 93.343z1. 

-bieżące utrzymanie dróg gminnych asfaltowych —bieżące naprawy nawierzchni —wykonawca 

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD" z siedziba w Oblęgorku. Łączny koszt- 

26.065,4 1 zł  
-bieżące remont i naprawy dróg o nawierzchni tłuczniowej z odmulaniem rowów, koszeniem 

poboczy wykonał  ZGK Brody i inne podmioty- koszt.70.196,52z1, 
-przebudowa drogi gminnej Brody-Tatry-wartość  zadania 531.431,02z1, w tym środki z budżetu 

państwa 270.875,32z1— wykonawca robót-Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

w Chybicach, 
przebudowa drogi gminnej Brody-Tatry-Polesie —wartość  zadania 192.456,83z1 w tym środki 

z budżetu państwa 109.716,25z1- wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

w Chybicach, 
-przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody — wartość  zadania 118.076,25z1 

w tym środki z FOGR 40.000z1.- wykonawca robót firma BUDROMOST Starachowice, 
przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul.Zlotej w Dziurowie — wartość  zadania 28.985,56z1 — 

wykonawca robót forma INDUSTRIA z Bodzentyna, 
-wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rudnik ul.Górna — wartość  zadania 

38.825z1. Wykonawca robót Biuro Obsługi Inwestycji w Starachowicach, 

-projekt stałej organizacji dróg gminnych — wartość  zadania 19.990,00z1 — wykonawca Zakład 

Produkcyjno-Usługowy ZNAK w Starachowicach, 
-przebudowa rowu przy drodze gminnej Lipie-Komorniki —wartość  zadania 53.812,09z1 — 

wykonawca robót PHU TOPEKO Ostrowiec Sw, 
przebudowa drogi gminnej Dziurów —Adamów ul.Sosnowa —wartość  zadania 137.071,30z1 — 

wykonawca robót firma BUDROMOST Starachowice, 
Zadania zrealizowane wspólnie z Powiatem Starachowickim: 
przebudowa drogi gminnej Dziurów-Styków ul.Sw.Jana — wartość  zadania 540.497,17z1, 

środki powiatu 270.248,59z1- wykonawca robót firma BUDROMOST Starachowice, 
-przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m.Brody — 

wartość  zadania 880.904,47z1 w tym środki powiatu 440.452,24z1, 

Fundusz Solecki- całkowita kwota wykonanych prac wyniosła 308.335,36z1. 

Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy Brody omówiła sprawozdanie finansowe sporządzone na 

dzień  31.12.2016 rok, które obejmuje: 
bilans z wykonania budżetu, 

-łączny bilans jednostek budżetowych, 
-rachunek zysków i strat, 
zestawienie zmian w funduszu. 

Przedłożone sprawozdanie odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Brody. 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 rok zawiera: 

część  opisową  
-15 załączników z wykonania dochodów i wydatków 



-sprawozdania z wykonania planów gminnych jednostek i zakładu budżetowego, 

-informację  o stanie mienia komunalnego za 2016 rok 
Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą  38.056.944,98z1 i zostały wykonane 

w 99,11%. Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą  38.586.509,98z1 i zostały 

wykonane w 96,23%. Wynik wykonania budżetu za 2016 roku to nadwyżka w kwocie 

588.533,35z1. Łączna kwota długu Gminy Brody na dzień  31.12.2017r stanowi 3,18% wykonanych 

dochodów ogółem budżetu. 
Dyskusja: 
-Pan St.Wrona zapytał  o wzrost wynagrodzenia i usług obcych- odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik 

informując, że wzrost wynagrodzenia spowodowany jest wprowadzeniem programu 500 plus oraz 

oświatą  realizując programy rządowe. Wymagane zapisy do odpowiedniej klasyfikacji przy każdej 

inwestycji powiększają  paragraf usługi obce. 
Prowadzący sesję  odczytał  uchwałę  nr 48/1/2017 VIII Składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 

26.04.2017 roku pozytywnie opiniującą  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 

rok. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oceniając przedstawione sprawozdania stwierdza, że 

nie przekroczono planowanych wydatków budżetowych. Wszystkie zmiany dokonywane były za 

zgodą  Rady Gminy wobec powyższego opinia Komisji jest pozytywna. Ponadto komisja 

zobowiązuje Wójta Gminy do bieżącej i pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej 

oraz racjonalnej gospodarki środkami finansowymi. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa jest zadowolona z wykonywania tak dużej 

ilości zadań  inwestycyjnych. Pytania był  zadawane i otrzymano wyjaśniana w trakcie omawiania 

sprawozdania. Komisja również  nie wnosi zastrzeżeń  pozytywnie oceniając przedłożone informacje 

i sprawozdania. 

Uchwala NrV/44/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 rok — została podjęta jednogłośnie. 

Ad.10 
Pan Leszek Sarna odczytał  protokół  z głosowania oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 

8 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody. Komisja Rewizyjna 
po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Brody wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego jednogłośnie wnioskuje o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2016 rok. 
Prowadzący sesję  odczytał  Uchwałę  Nr52/1/2017 VIII Składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 

10 maja 2017 roku pozytywnie opiniującą  wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Brody za 2016 rok. 

Uchwała NrV/45/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody- została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wójt Gminy Brody Pani M.Beflat podziękowała radnym za udzieleni absolutorium 

stwierdzając, że tworzą  zgrany zespół, któremu zależy na rozwoju gminy i biorą  w tym czynny 



udział. Gmina posiada ogromne możliwości finansowe, gdyż  zadłużenie jest na poziomie 3,18%. 
Można brać  kredyty, robić  inwestycje i rozwijać  Gminę. 

Pani D.Dyka Skarbnik Gminy pogratulowała Pani Wójt absolutorium, dziękuje radnym za 

dobrą  współprace oraz wszystkim jednostkom i referatom, a szczególnie pracownikom Ref. 
Finansów. 

Ad.11 
Radni złożyli pisemne interpelacje i zapytania: 

Pani Jadwiga Bonio —proszę  o usunięcie piachu znajdującego się  przy wjeździe na ul.Południową  
w Kuczowie, 
-proszę  o naprawę  dość  dużych ubytków znajdujących się  na ulicy Wysokiej w Kuczowie na całym 

odcinku, 
proszę  o zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu dróg ul.Pogodnej i ul.Polnej z ul.Wysoką, 

ponieważ  wyjeżdżający z ul.Polnej i ul.Wysokiej mają  utrudnienia, które mogą  doprowadzić  do 

kolizji drogowej, 

-Pani Ewa Fogiel — zwracam się  z prośbą  o usunięcie pryzmy piachu na ul.Stoczki (przy kaplicy), 
zwracam się  z prośbą  o oczyszczenie rowu przy ul.Aptecznej w Brodach, 

-w związku z przebudową  drogi powiatowej przystanki usytuowane w centrum Brodów wymagają  
pilnego remontu i odmalowania. Szczególnie proszę  o przebudowę  ławki na przystanku przy 
CKiAL (zbyt nisko usadowiona). Serdecznie proszę  o wykonanie tych prac przed sezonem 

turystycznym 

Pan Sarna Leszek — na wniosek mieszkańców proszę  o wykonanie oświetlenia ul.Skośnej 

w Dziurowie, 
-proszę  o utwardzenie tłuczniem ul.Warszawka do nr 11,11a,11b,11c, 
-proszę  o utwardzenie ul.Krótkiej, 

-Pan Jarosław Wójcik— na wniosek mieszkańców proszę  o zamontowanie dwóch progów 

zwalniających obok posesji Pana Sikory oraz Pani Dąbek, 

-Pan Tomasz Budzyó — proszę  o przedstawienie kalkulacji stosowanej przez ZGK Brody przy 
plombowaniu podliczników zużycia wody do celów gospodarskich, 

Pan Wojciech Janiec — proszę  o wstrzymanie proponowanej budowy wiaty przystankowej 

w Młynku ul.Warszawska 1 przy parafialnym kościele ponieważ  będzie zagrażać  bezpieczeństwu 

przy wyjeździe z placu przykościelnego mieszkańcom skręcającym pojazdami w kierunku Młynka. 

Uważam, że zasadność  powyższego zadania należy postawić  na zebraniu ogólnowiejskim. 

Nadmieniam, że w tym właśnie miejscu było kilka wypadków śmiertelnych, 

Pan Stanisław Wrona— bardzo proszę  o zamontowanie lampy oświetleniowej koło budynku starej 

stacji kolejowej, 
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-Pani Aneta Kutera — proszę  o uzupełnienie ubytków w drodze oraz poboczy na odcinku drogi 

powiatowej w miejscowości Młynek ul.Przymiarki, 
-w związku z niezałatwieniem problemu przebudowy i odwodnienia dróg na drodze gminnej 
w miejscowości Młynek ul.Przymiarki opisanym w interpelacji z dnia 07.10.2016r oraz brakiem 

uwzględnienia w planach budżetu tegorocznego zwracam się  po raz kolejny o rozwiązanie 

powyższego problemu. Problem jest ciągle aktualny i zgłaszany przez mieszkańców. Oczekuje na 

szybkie i pozytywne załatwienie problemu, 
-proszę  o oczyszczenie rowu wraz z poboczem w miejscowości Budy Brodzkie na działce 

znajdującej się  za mieszkaniem nr 24, 
-proszę  o informację  dotyczącą  drogi łąkowej w miejscowości Młynek. Na jakim etapie 

zaangażowania są  prace, aby wybudować  drogę  asfaltową  o odpowiednich standardach dla 

mieszkańców, 
proszę  o informację  na jakim etapie są  prace związane z budową  drogi Łąkowej w miejscowości 

Młynek, 
-na wniosek mieszkańców proszę  o usunięcie zalegającego piasku na drodze powiatowej 

Przymiarki w miejscowości Młynek, 

Pani Angelika Boroń  — na prośbę  mieszkańców proszę  o udrożnienie rowu przy ul.Górnej 

w Adamowie (posesja nr 3 i 5), 
na prośbę  mieszkańców proszę  o ponowne rozpatrzenie wniosków o przyłączenie gazu ziemnego 

mieszkańcom ul. Leśnej w Adamowie, 

Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z ponowną  prośbą  o modernizację  boiska przy Szkole 
Podstawowej w Lubieni. Obecny stan boiska nie pozwala na bezpieczne gry i zabawy na w/w 
obiekcie. Najlepszym rozwiązaniem będzie nawierzchnia z trawy syntetycznej taka jak jest 
w Szkole w Stykowie, Krynkach i przy boisku w Brodach. 

Ad.12 
Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.13,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 

całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  30 czerwca 20F 

roku (piątek) o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 27 czerwca 2017r o godz.15,30, 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 28 czerwca 2017r o godz.15,30 
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