
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrVIII/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 25 sierpnia 2017r. o godz. 9,30 w lokalu Gimnazjum 
Ruda. 

Zaproszonych gości powitała gospodarz obiektu Pani Ewa Stawiarska. 

Tematyka obrad: 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz sesji nadzwyczajnej 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesjach i komisjach 

Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017roku 
9.Informacja nit realizacji opieki do lat 3 (opiekun dzienny) na terenie Gminy Brody, 
10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2017 roku 
12.Zgłoszenie 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 1 osoba nieobecna (Pani A.Kutera ). 

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 Brody 
-Pan Sławomir Dziura- adwokat 
-Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 
kierownicy referatów 

-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
regionalna prasa 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu Pani Iwona Frolovs wręczyła radnym 
zaproszenia na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 4 września 2017 roku 



godz.12,00 w szkole w Lipiu, która po 15 latach prowadzenia przez Stowarzyszenie 
ponownie została przejęta przez Gminę. 

Ad.2 
Zaproponowaną  tematykę  obrad z informacją, ze temat z planu pracy:" informacja 

przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/18", została przeniesiona na m-c 

wrzesień  radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 30.06.17r oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia 03.08.17r zostały 

przyjęte jednogłośnie. 

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

Gminy informując, że: 
Z dnia 30.06.2017r 

-Uchwala NrVI/46/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023. 
Zmiany wprowadzono uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrVI/47/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrVI/48/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgonie z jej postanowieniami. 

-Uchwala NrVI/49/17 w sprawie zmiany Uchwały NrI11/26/17 z dnia 27 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegnia 

Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

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 Swiętolcrzyskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

Z dnia 03.08.2017r. 

Uchwala NrVII/51/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami . 

-Uchwała NrVII/52/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

Zmiany wprowadzono, uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 



Uchwała NrVII/53/17 w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego — 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie wykonania rowu krytego w związku z rozbudową  
drogi powiatowej DP 0625T Krynki-Brody w celu zabezpieczenia przed zalewaniem mieszkańców 
przy ul.Nadrzecznej w Brodach. 
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/54/17 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 
Uchwała będzie realizowana od dnia 1 września 2017 roku zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/55/17 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Rudzie, 
Uchwała będzie realizowana od dnia 1 września 2017 roku zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVII/56/17 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krynicach 
Uchwała będzie realizowana od dnia 1 września 2017 roku zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrVII/57/17 w sprawie projektu uchwały planu sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę  Brody. 
Uchwała podlegała opiniowaniu Swiętoicrzyskiego Kuratora Oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rada Gminy podejmie uchwałę  stanowiącą, która będzie realizowana od dnia 1 września 
2017 roku zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrVII/58/17 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała podlega opiniowaniu Swiętoicrzyskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związkowych 
działających w oświacie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii w/w podmiotów Rada Gminy podejmie 
uchwałę  stanowiącą, która będzie realizowana od 1 września 2017 roku zgonie z jej 
postanowieniami. 

Rada Gminy przyjęla informację  z realizacji uchwal. 

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

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

zwrócono się  pismem do Nadleśnictwa Starachowice z prośbą  o przebudowę  przepustu na drodze 
Leśnej w Lipiu za posesją  P.Myszki przy ul. Komomiki. Powyższa interpelacja jest znana Lasom 
Państwowym i monitorowana przez Panią  Sołtys oraz leśniczego -odp. na  interpelację  Pana 
Piotra Kosmali 



-na ul. Wylotowej w Stykowie zawieszone jest rozmieszczenie lamp co drugi słup (przyległe słupy 
posiadają  lampy). W związku z powyższym brak jest zasadności instalowania lampy oświetleniowej 
na słupie nr 36, 
-podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 24 lipca 2017 roku w miejscowości Styków przy 
skrzyżowaniu drogi wewnętrznej zarządzanej przez Gminę  Brody ul.Nadrzeczna 
z ul.Słoneczną, będącą  drogą  powiatową  (Starachowice-Adamów-Stykow-Jabłonna-Dąbrowa-
Pawłów) stwierdzono, że w okolicy skrzyżowania brak jest systemu odwadniającego w/w drogi. 
Spadek poprzeczny ul. Nadrzecznej oraz z parkingu zlokalizowanego przy ośrodku zdrowia 
w Stykowie skierowany jest na zabudowania znajdujące się  po przeciwnej stronie. W związku 
z powyższym w celu realizacji wniosku należałoby rozważyć  wprowadzenie zadania 
inwestycyjnego oraz zabezpieczyć  środki finansowe na wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz 
przebudowę  drogi i jej systemu odwadniającego w 2018 roku. Informuje się  również, że skierowano 
pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o udzielenie informacji czy przy w/w skrzyżowaniu 
planowane jest wykonanie systemu odwodnieniowego—odpowiedz na interpelacje Pana 
Stanisława Wrony, 

-na wykonanie ul.Ogrodowej w Jabłonnie zostały wydane decyzje zatwierdzające projekty podziału, 
Starosta Starachowicki wprowadził  zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Rozpoczęte zostały 
czynności polegające na nabyciu dokumentów do sporządzenia aktów notarialnych i spisania 
protokołów uzgodnień  z właścicielami wydzielonych działek w celu zgromadzenia dokumentacji 
do sporządzania umów notarialnych. Ponadto sporządzony został  wniosek do Starosty 
Starachowickiego o uregulowanie stanu prawnego pozostałej części gruntu (dz.nr  275). W dniu 
03.08.2017 roku przez Starostę  Starachowickiego wydana została decyzja o uznaniu za mienie 
gromadzkie przedmiotowej działki. Po uprawomocnienie się  decyzji zostanie złożony wniosek do 
Wojewody Swiętolcrzyskiego o komunalizację. Projekt budowlany przebudowy ul.Ogrodowej 
w mlabłonna został  wykonany. Jesteśmy na etapie uzyskania w/w dokumentów niezbędnych do 
złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 
-interpelację  dotyczącą  wyczyszczenia chodnika wzdłuż  ulicy między miejscowościami Styków-
Jabłonna przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 
bezpośredniego załatwienia, 
-interpelację  dotyczącą  naprawy i zamocowania znaku sygnalizującego skręt w lewo przy 
skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Polnej w m.Jabłonna, który został  wyrwany i rzucony na pobocze 
przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji- odpowiedzi na interpelacje Pana Marka 
Jedlińskiego, 

-prośby o naprawę  barierek ochronnych na mostku przejściowym przez rzeczkę  Kuczów-Styków 
oraz wykoszenie i oczyszczenie Kanału Staszicowskiego w Kuczowie u1.0strowiecka przekazano 
do realizacji przez ZGK w Brodach - odpowiedz na interpelacje Pani Jadwiga Bonia 

-prośbę  o oczyszczenie rowu odwadniającego przy ul.Szkolnej, który jest obecnie zamulony 
i zanieczyszczony (okolice dawnego Domu Nauczyciela) przekazano do realizacji przez ZGK 
w Brodach, 



-do Urzędu Gminy wpłynął  wniosek od Zarządu dróg Powiatowych w Starachowicach dotyczący 
wydania pozwolenia na usunięcie dwóch uszkodzonych po burzy drzew na ul.Szkolnej w Brodach 
I będzie realizowany zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody- odpowiedzi na interpelacje Pani Ewa 
Fogiel. 

-w celu zamontowania progu zwalniającego na ul.Złotej w Dziurowie, konieczne jest wcześniejsze 
omówienie sprawy na zebraniu wiejskim lub wniosek z podpisami mieszkańców tej ulicy 
określający miejsce montażu oraz zgodę  na jego lokalizację. Po rozpatrzeniu takiego wniosku 
gmina dokona zmiany w projekcie organizacji mchu i zleci wykonanie, 
wezwano wykonawcę  robót na ul.Leśnej w Dziurowie do uzupełnienia ubytków w nawierzchni 

w ramach gwarancji -odpowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny, 

przegląd i wycinkę  zakrzaczeń  przy drogach powiatowych na terenie całej gminy rosnące poza 
obszarem przeznaczonym do wykaszania przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Starachowicach celem bezpośredniego załatwienia —odpowiedz na interpelacje Pana Janusz 
Adamus 

zwrócono się  telefonicznie do ZDP w Starachowicach w sprawie uprzątnięcia skrzyżowania 
ul.Gómej z ul.Szkolną  w Krynicach. Skrzyżowanie została posprzątane— odpowiedz na 
interpelacje Pana Tomasza Budzynia, 

- interpelację  dotyczącą  ustawienia progów zwalniających na ul.Szkolnej w Krynicach przy szkole 
podstawowej i gimnazjum przez co zwiększy się  bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły 
przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji —odpowiedz na interpelacje Pana Adamusa 
i Pana Budzynia, 

prośbę  dotyczącą  zamontowania lustra drogowego przy skrzyżowaniu dróg ul.Dużej i ul.Nad 
Zalewem przy przejeździe kolejowym w Rudzie przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach jako zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia odpowiedzi na 
interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka i Pani Beaty Szustak, 

-prośbę  o wymianę  słupa linii elektrycznej przy u1.0strowieckiej w Rudniku znajdującego się  przy 
posesji nr 41 przekazano do PGE Dystrybucja S.A Oddział  Skarżysko Kamienna, Rejon 
Energetyczny Ostrowiec Sw. Celem bezpośredniego załatwienia, 
-w związku z zachowaniem na ul.Podwale rozmieszczenie lamp co drugi słup (przyległe słupy 
posiadają  lampy) brak jest zasadności instalowania kolejnych lamp oświetleniowych — odpowiedz 
na interpelacje Pana Andrzeja Jagiely. 

Dyskusja: 
-Pan M.Jedliński — chodniki przy drogach powiatowych są  własnością  powiatu prosi 
o ukierunkowanie tak rozmów, aby dotyczyły oczyszczenia chodników w całej gminie. 
-Pan J.Adamus — stwierdził  minimalną  pomoc ze strony radnych powiatowych, którzy nie popierają  
stanowisk radnych gminnych, a Gmina dokłada duże pieniądze i o wszystko trzeba prosić  i pisać  



-Pan T.Bernaciak —otrzymał  już  odpowiedz z powiatu w sprawie lustra i ona go nie satysfakcjonuje, 
gdyż  uważa, że lustro w tym miejscu jest niezbędne, 
-Pan J.Stachuczy — radni gminni nie informują  go o problemach, teraz jak już  wie to będzie 
interweniował. Prosi o lepszą  współpracę  i przekazywanie takich informacji, 
-Pan St.Wrona —skierowanie odprowadzenia wody na przeciwległą  posesję  też  nie rozwiąże 
problemu, a woda będzie stać  na prywatnej posesji. Problem jest także zawyżony chodnik 
i ułożony pod kątem. Prosi, aby wszystkie interpelacje dotyczące dróg powiatowych oraz spraw 
problemowych z powiatem zgłaszać  do radnych powiatowych, którzy będą  interweniować  
w Powiecie. 
Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
04.07.2017r-uroczystość  patriotyczna w rocznicę  pacyfikacji mieszkańców Boru Kunowskiego 
12.07.2017r- wizja lokalna budynku szkoły w Lubienii, 
14.07.2017r-komisja wyjazdowa na Swięty Krzyż  
19.07.2017r- zawody kajakarskie o puchar Wójta 
20.07.2017r- spotkanie z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazowej Panem Radosławem Słoniewskim, 
21.07.2017r —powiatowe obchody święta Policji, 
od 25.07.2017r do 09.08.2017r —urlop wypoczynkowy Pani Wójt 
10.08.2017r —podpisanie pre-umów dla projektów: 
-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, 
-rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości ICrynIci, 
-umowa dofinansowująca przebudowę  drogi w miejscowości Lipie z budżetu Województwa 
Swietokrzyskiego ze środków przeznaczonych na ochronę  gruntów rolnych i leśnych, 
-umowa na zakup starterowych płotków treningowych i bramy dmuchanej w ramach konkursu 
„Odnowa Wsi Swietolcrzyskiej na 2017 rok", 
-umowa na zakup torby medycznej i fantoma dla OSP Krynki w ramach konkursu „Odnowa Wsi 
Swietolcrzyskiej na 2017 rok"- łączny koszt 5.676,30z1. 
-umowa na zakup strojów ludowych w ramach konkursu „Odnowa Wsi Swietokrzyskiej na 2017 r" 
— koszt całkowity 3.876,52z1. 
12.08.2017r —mecz piłki nożnej Kamienna Brody- Pogoń  Staszów (wynik 0:0), 
13.08.2017r —zawody wędkarskie o puchar Wójta, 
-na zaproszenie Burmistrza Stąporkowa Pani Doroty Lukomskiej uczestnictwo w 50-leciu 
uzyskania praw miejskich przez Stąporków, 
15.08.2017r-mecz piłki nożnej Kamienna Brody-Nida Pińczów (wynik 0:0). 
16.08.201'7r —spotkanie ze strażakami OSP w sprawie organizacji ruchu na festynie, 
17.08.2017r —spotkanie w sprawie organizacji festynu, 
19.08.2017r —mecz piłki nożnej Kamienna Brody —Wierna Małogoszcz (wygrana 2:0), 
20.08.2017r — festyn w Gminie Brody, 
21.08.2017r —wyjazd do Kielc w sprawie podpisania dokumentacji dotyczącej dofinansowania do 
projektu 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", 



22.08.2017r —spotkanie ze Stowarzyszeniem „Rodzina" w sprawach różnych m.in. o udzielenie 
pożyczki, 
23.08.2017r —spotkanie z Dyrektorem ZDP Panem Leszkiem Smigasem w sprawach różnych 
dotyczących prowadzonych inwestycji powiatowych na terenie Gminy Brody. 
-spotkanie z Zarządem Stowarzyszenie Kamienna Brody w sprawach różnych dotyczących potrzeb 
piłkarzy, 
-spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Panem Nowakiem w sprawach 
rożnych dotyczących współpracy, 
24.08.2017r —spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Kamienna brody i Dyrektorem CKiAL Panem 
Tomaszem Margulą  w sprawie modernizacji całego obiektu sportowego w szczególności spraw 
dotyczących grania w piłkę  nożną, 
spotkanie z Dyrektorem DPS „Relax" w Brodach Panem Pietrzykowskim w sprawach różnych 

dotyczących prowadzonej działalności. 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 58 osoby 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 NrV111/59/17 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrV111/60/17 w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrV111/61/17 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 
zatrudnionego przez Gminę  Brody oraz zasad jego ustalania. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrV111/62/17 w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Brody 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrVIII/63/17 w sprawie dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/64/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrVIII/65/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrVIII/66/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 

-Uchwała NrVIII/67/17 w sprawie zmian WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrVIII/68/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Stanowisko Nr/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania i wsparcia 
działalności Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego. 

Samorząd Powiatu Starachowice zwrócił  się  pismem do samorządów wchodzących w skład 
powiatu o wypowiedzenie się  przez organy stanowiące gminy w przedmiocie wsparcia 
funkcjonowania Polsko Amerykańskich klinik Serca- centrum kardiologiczno-angiologicznego 
w Starachowicach. 
Dyskusja: 
-Pan J.Stachuczy —radny powiatu Starachowice —wyjaśnił, iż  powiat nie może dokładać  do 
prywatnego podmiotu z własnego budżetu. Klinika nie mogła się  porozumieć  ze szpitalem i nie 
otrzymała dofinansowania. Po zlikwidowaniu kliniki około 50% pacjentów nie będzie miało opieki, 
-Pan P.Kosmala — są  dwa oddziały kardiologiczne. Szpital nie może zrezygnować  z prowadzenia 
takiego oddziału, natomiast klinika jest prywatna. Zatrudniony jest tam 1 lekarz i 24 pielęgniarki 
z naszego powiatu, a reszta personelu jest przyjezdna, 
-Pan R.Drożelz —najcenniejsze jest ludzkie życie. Pacjent chce być  leczony dobrze i na wysokim 
poziomie, 
-Pan Adwokat Sł.Dziura — forma wypowiedzenia się  Rady Gminy w postaci stanowiska jest 
odpowiednia i ujęta w statucie gminy 

Stanowisko zostało przyjęte większością  głosów przy 1 wstrzymującym się  (P.Kosmala). 

Ad.8 • 
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Brody za I półrocze 2017 roku złożyła pani 

D.Dyka —Skarbnik Gminy informując że: planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą: 
38.775.687,22 zł  i zostały wykonane w 52,26%. Dochody bieżące w 54,87%, a dochody majątkowe 
będą  realizowane w II półroczu 2017 roku. Zaległości podatkowe wzrosły o 28.046,31zł. 

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą: 45.518.116,72z1 i zostały 
zrealizowane w 41,52%. Co wskazuje na prawidłowy przebieg w relacji ze stroną  dochodową. 

Stan należności budżetowych na dzień  30 czerwca 2017 roku wynosi: 7.216.111,51z1. Kwota 
planowanego długu to 7.450.629,00z1. i wynosi 20% planowanych dochodów ogółem budżetu. 



W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 2.550.629z1. Przychody ze sprzedaży 
papierów wartościowych w kwocie 3.800.000z1 planuje się  do realizacji w kolejnym półroczu. 
Na dzień  30.06.17r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie I półrocza nie udzielono tez 
poręczeń  i gwarancji. 
Do sprawozdania została dołączona informacja o kształtowaniu się  WPF na lata 2017-2023 oraz 
informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Gminnej 
Biblioteki i CKiAL w Brodach. 
Pan R.Drózdz —Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów stwierdził, że 
Komisja zapoznała się  i pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku, 

Pani Ewa Fogiel —Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa zwróciła 
uwagę, na zachowane parametry i to, że budżet jest nadal nadwyżkowym. Komisja zapoznała się  
i przyjęła sprawozdanie. 

Dyskusja: 
-Pan St.Wrona —wszystkich cieszy, że nadal jest 1.364 tys. wolnych środków i można realizować  
inwestycje. 

Rada Gminy przyjęła złożone sprawozdanie. 

Ad.9 
Informację  n/t realizacji opieki do lat 3 (opiekun dzienny) na terenie Gminy Brody złożyła 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Dorota Grudnicka Glina. W związku z regulacjami 
zawartymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Wójt Gminy zdiagnozował  potrzebę  
opieki poprzez rozdanie 209 ankiet z zapytaniami o potrzebie utworzenia takiej opieki. Wróciło 36 
odpowiedzi pozytywnych i wówczas zorganizowano w szkole w ICrynkach spotkanie, na które 
przybyło 13 mam. Wybrano formę  opiekuna dziennego, gdyż  wymaga warunków zbliżonych do 
domowych. Jeden opiekun jest na 5 dzieci lub jeden na troje dzieci jeśli jest dziecko 
niepełnosprawne. Najlepsze warunki ze względów lokalowych na sprawowanie takiej opieki ma 
szkoła w Adamowie. Na opiekunów dzieci preferowani są  pielęgniarki i nauczyciele. Nad 
działalnością  takiej opieki nadzór sprawuje Wójt Gminy na podstawie planu nadzoru przyjętego 
przez Radę  Gminy w drodze uchwały. Wysokość  opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 
i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie, a także maksymalną  wysokość  wynagrodzenia 
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę  Bro.  dy uchwala Rada Gminy. 
Dyskusji nie było. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej 

za I półrocze 2017 roku omówione przez Przewodniczącego Komisji Pana L.Sarnę. 



Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę  o wykonanie nowych schodów na nasypie do furtki OSP Ruda 
i przedszkola ul.Widok 5 od drogi powiatowej. Obecne schody to skansen i niebezpieczeństwo 
zrobione ze starych płyt chodników, a tu 21 wiek mamy, 

-Pan Stanisław Wrona —zwracam się  z prośbą  o wyczyszczenie rowów odwadniających 
z namulonego piachu i trawy. Rowy usytuowane są  przy posesjach ul.Swiętokrzyskiej 
i ul.Słonecznej i dochodzą  do rowu przy ul.Rzemieślniczej. Oczyszczenie tych rowów jest 
konieczne ze względu na przebudowę  chodników i ul.Słonecznej. Bez wykonania tych prac zostaną  
zamulone nowe przepusty zbudowane pod ul.Słoneczną  oraz rów odwadniający przy 
ul .Rzemi e ś  lniczej , 

zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o rozbudowanie rowu odwadniającego przy ul.Rzemieślniczej 
w Stykowie. Po przebudowie i modernizacji ul.Słonecznej oraz wykonaniu przepustu o średnic 600 
pod tą  drogą  napływ wód opadowych będzie tak duży, ze obecny rów stanowiący jego końcowy 
odcinek (cieku wodnego) od Jabłonnej i szkoły w Stykowie nie będzie w stanie pomieścić  
napływającej wody, co grozi zalaniem sąsiednich posesji. Proszę  również  o oczyszczenie 
chodników przy drodze krajowej 42. 

Pani Aneta Kutera — proszę  o zamontowanie barier ochronnych na przepuście na cieku wodnym 
przy drodze gminnej 044 Młynek-Przymiarki, 
-proszę  o zamontowanie znaku przy ul.Leśnej w miejscowości Młynek z nazwą  ulicy 'Leśna" (znak 
taki był, ale w ostatnim czasie zaginął"). 
proszę  również  o zamontowanie kosza przy tablicy informacyjnej na ul.Leśnej w Młynku, 
proszę  o wyszczególnienie konkretnych miejsc (miejscowości, obiektów), których dotyczy 

rozdysponowana kwota 14.981,39 z działu 900 przeznaczona na utrzymanie rowów melioracyjnych 
przy nieruchomościach należących do gminy Brody. Odpowiedz proszę  udzielić  pisemnie i przesłać  
na mój adres korespondencyjny w możliwie najszybszym terminie. 

Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z prośbą  o uzupełnienie — wymianę  żarówek w Lubieni przy 
ul.Iłżeckiej (cały ciąg od kościoła do ul.Podlesie). Proszę  o dokonanie sprawdzenia oświetlenia 
ulicznego w sołectwie Lubienia oraz na terenie całej gminy, 
-ponawiam interpelacje o zorganizowanie przystanku tras dalekobieżnych w Lubieni przy kościele. 
Nadmieniam, że jest to prośba mieszkańców gminy, którzy cenią  sobie usługę  firm przewozowych 
na trasie Warszawa-Rzeszów i Rzeszów-Warszawa, 

Pan Tomasz Budzyń  — proszę  o usuniecie zapadliska powstałego w wyniku wymiany rur 
azbestowych na ul.Poprzecznej 3 w Krynkach. Zapadlisko znajduje się  na poboczu ulicy i zagraża 
uszkodzeniem powierzchni asfaltowej, 

-Pan Leszek Sarna— proszę  o ustawienie tablicy informacyjnej przy ul.Spokojnej (obok kościoła), 
-oczyścić  kanał  odprowadzający wodę  na działce Pana Jeziorskiego i ul.Nad Kanałem, 
-przyciąć  gałęzie drzew przy ul.Słonecznej (przy wjeżdzie na ul.Nad Kamienną), 



Ustawić  tablice z nazwami ulic na skrzyżowaniach: 
-ul.Słoneczna i ul.Spokojna, 
ul.Sw. Jana i ul.Spacerowa, 

-ul.Sw. Jana i ul.Sosnowa,-ul.Miła,-ul.Graniczna, 

Pani Ewa Fogiel — zwracam się  z prośbą  o naprawienie uszkodzonego chodnika (zapadnięta 
kostka brukowa) na ul.Radomskiej w Brodach (ok.80 m przed pomnikiem dr Anki), 
-w imieniu mieszkańców ul.Akacjowej w Brodach zwracam się  z prośbą  o wykonanie od strony 
ściany lasu rowu odwadniającego. Spływająca z lasu woda systematycznie zalewa jezdnię  i posesje 
mieszkańców, 

Pan Wojciech Janiec — na wniosek rady sołeckie w miejscowości Młynek proszę  o wystąpienie do 
GDDKiA o zamontowanie barierek ochronnych przy powstającym placu zabaw dla dzieci od drogi 
krajowej. Powyższy wniosek jest podyktowany bezpieczeństwem bawiących się  dzieci. 

Ad.12 Wolne wnioski: 
-Pani E.Fogiel —przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa podzieliła 
się  uwagami po wizytacji komisji wybranych obiektów szkolnych, a były to szkoły w Krynkach, 
Brodach, Lubieni i Lipiu. We wszystkich szkołach byli już  nauczyciele w swoich pracowniach 
i dyrektorzy, którzy dopilnowali wykonywanych prac. 
-Szkoła Podstawowa w ICrynkach —trwają  prace adaptacyjne na przedszkole, na które jest miejsce, 
-Szkoła Podstawowa w Brodach — prace są  zaawansowane, przygotowywane jest nowe wejście 
i miejsce na przedszkole. Dziękuje za środki przekazane na remont jest to stary budynek i jest dużo 
potrzeb do spełnienia niezbędnych parametrów. 
-Szkoła Podstawowa w Lubieni —pięknie wycyklinowane podłogi, klasy lekcyjne przygotowane do 
przyjęcia uczniów. 
-Szkoła Podstawowa w Lipiu —przyjęta do prowadzona przez Gminę  od września 2017r i bardzo 
dobrze bo ogrom prac jest do zrobienia. Trzeba określić  najpilniejsze prace i przeznaczyć  na nie 
środki. 
Komisja stwierdziła przygotowanie szkół  do rozpoczęcia roku szkolnego. 
-Pani D.Grudnicka Glina —dyr. CUW — stwierdziła, iż  podsumowanie rozpoczęcia roku szkolnego 
2017/18 będzie na sesji wrześniowej, gdyż  prace trwają, a szkoły pięknieją  dla dzieci małych 
i większych oraz całego społeczeństwa. 
-Pan P.Kosmala —przyłącza się  do zaproszenia Pani Dyrektor Szkoły w Lipiu i dziękuje wszystkim 
radnym i Pani Wójt. Mieszkańcy są  bardzo zadowoleni, że znów szkoło będzie gminna. 
-Pani M.Bemat —Wójt Gminy —jest to historyczna chwila, szkoła po 15 latach wraca do gminy jest 
to obowiązek finansowy ogromny, ale była to słuszna decyzja. Placówka ta nie może być  
zlikwidowana. 
-Pan J.Adamus —gminna oświata się  rozwija, a mówiono wcześniej, że upadnie. Słowa uznania 
i podziękowania dla Pani Wójt za taką  politykę. 
Prowadzący sesje odczytał  pisma, które wpłynęły do bura rady gminy: 
-zaproszenie do Centrum Kultury w Brodach na narodowe czytanie Wesela Wyspiańskiego w dniu 
2 września godz.16,00 

a 



pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Swiętolcrzyskiego w sprawie podjęcia 
niezbędnych działań  w celu budowy drogi ekspresowej S-74 oraz rozbudowy drogi krajowej nr 73 
wraz z obwodnicą  Morawicy i Woli Morawickiej 
-Sekretarz Gminy Pan J.Kosiela —przypomniał, iż  30 września mija termin składania wniosków 
z Funduszy Sołeckich prosi o ujęcie w nich zadań  utrzymania: rowów, chodników, obiektów 
gminnych oraz stawianie wiat przystankowych. 
-Pan J.Adamus — w celu ułatwienia przepływu informacji proponuje zapraszać  na te zebrania 
również  takie osoby jak dyrektorów szkół  i prezesów OSP. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.12,50 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  22 września 20E 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 18.09.2017r o godz.15,30. 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 19.09.2017r o godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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