
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrV1/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 30 czerwca 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  
5.1nformacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

w 2016 roku 
9.Informacja o działalności w Gminie Stowarzyszeń: „Rodzina", „Kamienna" i „LKB Rudnik", 

10.Przyjecie planu pracy Rady Gminj,  na II półrocze 2017 roku 

11.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku 

12.Zgloszenie interpelacji i zapytań  radnych. 

13.Wolne wnioski. 
14.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 dwie osoby nieobecne (Pani A.Kutera i Pan M.Jedliński). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 

-Wójt Gminy 
Z-ca Wójta 
-Sekretarz Gminy 
Skarbnik Gminy Brody 

-Pan T.Margula 	-Przewodniczący Rady Powiatu Starachowice 

-Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 

-Pan R.Kutera 	-stowarzyszenie „Rodzina", 

-Pan M.Zieba 	-skarbnik w Stowarzyszeniu „Kamienna" 

kierownicy referatów 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 

-Pani M.Bernat 
-Pan M.Gutowski 
-Pan Jan Kosiela 
-Pani D.Dyka 
Pan Sławomir Dziura- adwokat 



Ad.2 
Zaproponowaną  tematykę  obrad z informacją, że temat z planu pracy:" ocena działań  Wójta 

dotycząca poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym w Brodach", została przeniesiona na m-c 

wrzesień  radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z sesji z dnia 26.05.17r został  przyjęty jednogłośnie. 

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

informując, że: 

-Uchwała NrV/34/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brodach. 

Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrV/35/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 

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

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

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgonie z jej postanowieniami. 

-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 jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. Podmiot realizujący zlecenie Gminy to 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. 

-Uchwała NrV/38/17 w sprawie zmiany w Uchwale NrIII/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 przekazana do przedsiębiorstwa Wodociągów. i Kanalizacji sp z o.o. 

W Starachowicach. W dniu 14.06.2017r został  podpisany akt notarialny w sprawie objęcia przez 

Gminę  Brody udziałów w Spółce, w zamian za przekazanie w aport wodociągu, o którym mowa 

w uchwale. 

-Uchwała NrV/39/17 w sprawie przyjęcia planu działań  w zakresie wykorzystania potencjałów 

endogenicznych Gminy Brody. 
Uchwała ostała podjęta celem sprostania wymogom konkursu. Obecnie jest ona w realizacji. 

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

Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 



-Uchwala NrV/41/17 w sprawie utworzenia Zespołu SzIcolno-Przedszkolnego w Krynkach. 

Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

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

Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-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 jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrV/44/17 w sprawie zatwierdzenia sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 rok. 

Przedłożone przez Wójta Gminy Brody sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę  

Gminy. 

-Uchwała NrV/45/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

Absolutorium została udzielone i Wójt Gminy może pracować  na nowy okres sprawozdawczy. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwał. 

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

Gminy w m-cu maj 2017 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

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

Szkole Podstawowej w Lubieni. Z chwila pojawienia się  możliwości uzyskania dofinansowania na 

tego typu inwestycje Gmina Brody rozważy możliwość  uzyskania dofinansowania o te środki. 

Nadmieniamy, że priorytetową  inwestycją  w miejscowości Lubienia jest budowa kanalizacji -odp. 

na wniosek Pana Rajmunda Droidza 

-zamontowanie lampy oświetleniowej koło budynku starej stacji kolejowej w Stykowie wymaga 

wprowadzenia zadania do budżetu Gminy celem zabezpieczenia środków finansowych na jego 

realizacje oraz uzyskania stosownych zezwoleń—odpowiedz na interpelacje Pana Stanisława 

Wrony, 

-udrożnienie rowów przy ul.Spacerowej w Jabłonnie przekazano do ZKG celem realizacji - 

odpowiedzi na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 



-prośbę  mieszkańców Adamowa o udrożnienie rowu przy ul.Górnej w Adamowie (posesja nr 3 i 5) 

przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 

bezpośredniego załatwienia- odpowiedz na interpelacje Pani Angelika Boroń  

-prośbę  o zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu dróg ul.Pogodnej i ul.Polnej 
przekazano do Starostwa Powiatowego w Starachowicach jako zarządcy 

bezpośredniego załatwienia, 
-prośbę  o usunięcie pasku znajdującego się  przy wjeździe na ul.Południową  
przekazano do ZKG w Brodach celem realizacji, 
-prośbę  o naprawę  dość  dużych ubytków znajdujących się  na ulicy Wysokiej w Kuczowie na całym 

odcinku przesłano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 

bezpośredniego załatwienia- odpowiedzi na interpelacje Pani Jadwigi Bonia. 

-wykonanie oświetlenia ul.Skośnej w Dziurowie wymaga wprowadzenia do budżetu gminy celem 

zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację  i uzyskania stosownych zezwoleń, 

-prośbę  o utwardzenie tłuczniem ul.Warszawka do nr 11, li a, 11b, 11c oraz o utwardzenie 
ul.Krótkiej przekazano do ZKG w Brodach celem realizacji -odpowiedz na interpelacje Pana 

Leszka Sarny, 

-interpelację  dotyczącą  udrożnienia rowu przy ul.Górriej w Adamowie (posesjia nr 3 i 5) 

przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 

bezpośredniego załatwienia —odpowiedz na interpelacje Pani Angeliki Boroń  

-w 2016 roku został  opracowany projekt stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg 

administrowanych przez Gminę  Brody. W trakcie opracowania nie wpłynął  żaden wniosek 

dotyczących instalacji progów zwalniających obok posesji Pana Sikory oraz Pani Dąbek w Brodach. 

Przed ewentualnym montażem należy wprowadzić  zmiany w projekcie oznakowania drogi 

i uzgodnić  ze Starostą  Starachowickim. Konieczne jest również  wcześniejsze omówienie sprawy na 

zebraniu wiejskim celem przedyskutowania celowości jego montażu — odpowiedz na interpelacje 

Pana Jarosława Wójcika, 

- prośbę  o oczyszczenie rowu przy ul.Aptecznej w Brodach przekazano do ZGK w Brodach celem 

realizacji, 
-pozostawiony podczas przebudowy drogi piasek na ul.Stoczki (przy Kaplicy) został  usunięty przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, 

-przebudowę  ławki na przystanku przy CKiAL w Brodach zlecono do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Brodach — odpowiedzi na interpelacje Pani Ewy Fogiel, 

-znak drogowy informujący o „zakazie ruchu" został  ustawiony na czas przebudowy dróg: 

ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Wójtowska i ul. Na Stoku oraz przebudowy skrzyżowania 

ul. Słonecznej z ul. Nad Torami celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu 

wszystkich inwestycji drogowych w tym rejonie oraz zaliczeniu ul.Południowej i ul.Słonecznej do 

kategorii drogi gminnej zostanie przeprowadzona reorganizacja ruchu na w/w drogach i zgodnie 

z ul.Wysoką  
drogi celem 

w Kuczowie 



z nią  zamontowane nowe oznakowanie — odpowiedz na wniosek pana Janusza Adamus 

-w chwili obecnej oczekujemy na odpowiedz od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Kielcach w sprawie wydania zgody i wyznaczenia warunków na jakich miałaby być  
zamontowana wiata przystankowa w Młynku ul.Warszawska 1 przy parafialnym kościele. Dopiero 
po uzyskaniu odpowiedzi oraz omówieniu tego zadania na zebraniu ogólnowiejskim w Lubieni 
i Młynku zostanie podjęta decyzja co do dalszego losu tej inwestycji —odpowiedz na interpelację  
Pana W.Janiec 

- cena za plombowanie podlicznika do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej została ujęta 
w Zarządzeniu Nr42/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia 
sposobu naliczania oraz stawek stosowanych za świadczone usługi przez ZGK w Brodach 
w załączniku Nr 2 w wysokości 98,40z1.- odpowiedz na interpelację  Pana Tomasza Budzynia, 

-oczyszczenie rowu wraz z poboczem w miejscowości Budy Brodzkie na działce znajdującej się  za 
mieszkaniem nr 24 przekazano do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 
bezpośredniego załatwienia, 
-zgodnie z przyjętą  uchwałą  ul.Łąkowa traci status drogi gminnej z dn.01.01.2018r. Powodem 
rezygnacji z tego standardu 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, 
-usunięcie zalegającego piasku na drodze powiatowej Przymiarki przekazano do ZDP 
w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia, 
-problem przebudowy i odwodnienia dróg na drodze gminnej ul.Przymiarki został  określony 
w odpowiedzi z dnia 07.10.2016r. tzn." realizacja tego zadania możliwa będzie po uzyskaniu zgody 
właścicieli wszystkich działek na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Jak również  
właściciele wszystkich działek muszą  zadeklarować  zakup rur przepustowych, które zostaną  
zamontowane podczas realizacji zadania". Zgodnie z w/w odpowiedzią  zadanie to w roku ubiegłym 
było przedstawione jako propozycja do budżetu na rok 2017, jednak z braku środków finansowych 
nie zostało ujęte w budżecie. Na chwilę  obecną  konieczne jest zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację  tego zadania, wprowadzenia go do budżetu oraz uzyskania zgody 
mieszkańców, 
-prośbę  o uzupełnienie ubytków w drodze oraz poboczy na odcinku drogi powiatowej ul.Przymiarki 
przekazano do Starosty Powiatowego w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego 
załatwienia —odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera 
Dyskusja: 
- Pan St.Wrona —uzupełnił  swój wniosek, w którym chodziło o lampę  na skrzyżowaniu jak jedzie 
się  do Adamowa, a nie przy stacji, 
-Pan J.Adamus —w sprawie progów zwalniających proponuje zrobić  listę  i przejść  się  z nią, po 
mieszkańcach, 
-Pan T.Bernaciak — prosi o ustawienie znaku w Rudzie informującego, że w pobliżu znajduje się  
szkoła, 



Rada Gminy przyjęta zlożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
02.06.2017r-na zaproszenie Wojewody Swietolu-zyskiego Pani Agaty Wojtyszek Pani Wójt 
uczestniczyła w wystawie „Pielgrzym Tysiąclecia" w Muzeum Narodowym w Kielcach, 
03.06.2017r- festyn w Brodach oraz festyn w Dziurowie, 
04.06.2017r- udział  w XII Swietolcrzyskim Jarmarku Agroturystycznym — Tokarnia 2017, na 
którym wraz ze Stowarzyszeniem „Brody nad Kamienną" i Zespołem „Jarzębina" promowaliśmy 
Gminą  Brody. Mecz Kamienna Brody —Stal Kunów (wygraliśmy 6:2) 
07.06.2017r- spotkanie ze Starostą  Starachowickim Panią  Danutą  Kępa jak również  z Dyrektorem 
ZDP w Starachowicach Panem Leszkiem Smigasem w sprawie problemów dotyczących budowy 
drogi Brody-Krynki, 
08.06.2017r- spotkanie w Starostwie nit budowy drogi Brody-ICrynki, 
10.06.2017r —festyn w Adamowie i Bal Gimnazjalistów w Krynkach, 
11.06.2017r —mecz piłki nożnej drużyny żeńskiej „Korona Brody"- Włoszczowa- (przegraliśmy 
3:1) 
14.06.2017r —Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników PWiK w Starachowicach 
15.06.2017r —ostatni mecz rozgrywek wiosennych piłki nożnej drużyny męskiej „Kamienna Brody" 
— „Gród Cmińsk" (wynik 5:0). Uroczysta chwila awansu do IV Ligi., 
18.06.2017r —XLI Busie Spotkanie z Folklorem — Kielce 2017. Trzecie miejsce dla zespołu 
Brodowianki i nagroda dla Pani Marty Zawłockiej jako wokalistki. 
22.06.2017r-zakończenie roku szkolnego w Rudzie 2016/17. 
24.06.2017r —pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Swietolcrzyskiej w Kalkowie 
Godowie., 
28.06.2017r —spotkanie z Dyrektorem CKiAL w Brodach Panem Tomaszem Margulą  w sprawie 
organizacji festynu w Brodach w dniu 20 sierpnia. Komisja Oświaty. Spotkanie z Panem 
Sylwestrem Dudkiem w sprawie organizacji Mistrzostw Polski w Biegach Górskich -30 września br 
w Krynkach 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 61 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęta zlożoną  informację. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrVI/46/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 
2017-2023 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała NrVI/47/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVI/48/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrVI/49/17 w sprawie zmiany Uchwały NrIII/26/17 z dnia 27 marca 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVI/50/17 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia 
w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych" 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swietolcrzyskiego na lata 2014-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy Brody omówił  współpracę  ze Stowarzyszeniami 

w 2016 roku informując, że Gmina wspiera sfery pożytku publicznego i udziela dotacji na zadania 
publiczne. 
W 2016 roku zostały ogłoszone dwa konkursy na kwotę  165.000,00z1. Zadania w dziedzinie sportu 
na kwotę  131.000,00zł, w dziedzinie profilaktyki na kwotę  18.000,00zł, w dziedzinie pomocy 
społecznej na kwotę  5.000,00z1 i w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na kwotę  11.000,00zł. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

Ad.9 
Pan Ryszard Kutera Viceprezes Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina" 

złożył  sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2016 rok (materiał  w załączeniu do protokołu). 
Pan Kutera zwrócił  się  z prośbą  o zwiększenie środków na pomoc społeczną, a dotyczy wydawania 
żywności dla najuboższych. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęta złożone sprawozdanie. 

Pan Mirosław Zięba -Skarbnik Stowarzyszenia „Kamienna" złożył  sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia (materiał  w załączeniu do protokołu). 
Dyskusja: 
-Pan T.Bernacivak — gratuluje awansu do IV ligi 
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie wysoko oceniając działalność  Zarządu Kamiennej, gratuluje 
awansu do IV ligi i życzy jeszcze więcej satysfakcji z działalności. 



Pan M.Zięba złożył  podziękowania szczególnie Pani Wójt, która uczestniczyła we wszystkich 
meczach dopingując sportowców. 
Pani Wójt zaproponowała zorganizować  spotkanie radni + Zarząd Kamiennej w celu omówienia 
możliwości pozyskania sponsorów. 

Pan Sylwek Dudek Prezes Klubu Biegacza „Rudnik" złożył  sprawozdanie 
merytoryczne z działalności w 2016 roku. Działalność  Klub rozpoczął  w kwietniu 1997r., 
a został  zarejestrowany w 2000r. Pierwsze sukcesy osiągnął  po 5 latach działalności, a od 2011 roku 
odnosi sukcesy na imprezach biegowych w kraju i za granicą  zdobywając 17 tytułów Mistrza Polski 
i 4 tytuły Vice Mistrza Polski. Sukcesy i wyniki zawodników Mateusza Borkowskiego i Agnieszki 
Filipowskiej zwróciło uwagę  działaczy Polskiego Związku Lekkoatletyki co zaowocowało 
powołaniem ich do kadry Polski. Zawodnicy odnoszą  sukcesy na arenie międzynarodowej odnosząc 
sukcesy w: Chinach, Szwecji, Holandii, Francji, Ukrainie i Słowacji. 
Dla dzieci będzie organizowany obóz sportowy w Jarosławcu z wpłatą  od uczestnika 600z1 od 
osoby. 18.08. bieg staszica —zaprasza do kibicowania. 30.09.br mistrzostwa Polski w biegach 
organizowanych w rezerwacie Krynki. Przyjadą  sportowcy z całej Polski około 200-300 osób jest to 

duże wydarzenie promujące naszą  Gminę. 
Obecnie do Klubu uczęszcza 40-55 młodych zawodników do lat 20 oraz 25 osób starszych. Pan 
Prezes stwierdził, że nauczyciele nie są  zainteresowani zawodami i wyłowieniem talentów 
w dziedzinie sportu. 
Dyskusji nie było 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie dziękując za dotychczasową  działalność  

wśród młodzieży i życzy dalszych sukcesów sportowych. 

Ad.10 
Radni jednogłośnie przyjęli własny plan pracy na II półrocze 2017 roku wypracowany na 

Komisjach Rady. 

Ad.11 
Radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku 

zaproponowany przez Pana L.Sarnę  przewodniczącego Komisji. 

Ad.12 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Tadeusz Bernaciak i Sołtys B.Szustak — proszę  o zainstalowanie lustra drogowego przy 

skrzyżowaniu dróg: ul.Duża z ul.Nad Zalewem przy przejeździe kolejowym w Rudzie. Poprawi to 

bezpieczeństwo i widoczność  w ruchu drogowym, 

-Pan Piotr Kosmala —proszę  o przekazanie do Nadleśnictwa Starachowice zapytania o budowę  
przepustu na drodze leśnej za posesją  Pana Myszki przy ukKomorniki. Powyższa interpelacja jest 

znana Lasom Państwowym i monitorowana przez Panią  Sołtys i Pana leśniczego. 



-Pani Jadwiga Bonia — proszę  o wykoszenie i oczyszczenie kanału staszicowskiego w Kuczowie 

ul.Ostrowiecka, 
-proszę  o naprawę  barierek ochronnych na mostku przejściowym przez rzeczkę  Kuczów —Styków, 

-Pan Andrzej Jagieła —proszę  o wymianę  słupa linii elektrycznej przy u1.0strowieckiej 

znajdującego się  na posesji nr 41, 
-proszę  w imieniu mieszkańców Stawu Kunowskiego o montaż  2, 3 lamp oświetleniowych na 

ul.Podwale, 

-Pan Tomasz Budzyń  i Pan Janusz Adamus— prosimy o ustawienie progów zwalniających na 

ul.Szkolnej w Krynkach przy szkole podstawowej i gimnazjum. Wstawienie w/w progów zwiększy 

bezpieczeństwo dzieci i uczęszczających do szkoły, 

-Pan Leszek Sarna— proszę  o wykonanie progu zwalniającego na ul.Złotej na wysokości posesji 

Pana Stachery 

-Pani Ewa Fogiel — proszę  o oczyszczenie rowu odwadniającego przy ul.Szkolnej, który jest 

obecnie zamulony i zanieczyszczony (okolice dawnego Domu Nauczyciela), 
proszę  o wycięcie dwóch uszkodzonych po ostatniej wichurze klonów na ul.Szkolnej w Brodach 

(okolica posesji Państwa Banasików). 

Ad.13 
Wolne wnioski: 

-Pani J.Bonia zapytała o termin rozpoczęcie budowy chodnika w Kuczowie i uzyskała odpowiedz, 

ze w niedługim czasie, gdyż  jego budowa ma być  rozliczona do końca bieżącego roku, 

Pani Wójt M.Bemat zaprosiła wszystkich na wspólną  modlitwę  w dniu 30.06. o godz.19,00 przy 

100 letniej kapliczce w Brodach ul.Nad Torami oraz na obchody rocznicowe do Boru Kunowskiego 

w dniu 04.07. godz.16,00 na 74 rocznicę  zamordowania przez hitlerowców 43 mieszkańców Boru 

Kunowskiego. 

Ad.14 
Przewodniczący Rady o godz.I 3,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanh 

całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  25 sierpnia 20E; 

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

Posiedzenia Komisji: 
Wspólne posiedzenie komisji w dniu 14.07. o godz.14,00 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 23.08.2017r o godz.15,30. 

-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 22.08.2017r o godz.10,00 

Protokołowała: W.Wójcik. /7 
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