
RADA GMINY 
BRODY 

Protokół  NrIX/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 22 września 2017r. o 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 oraz sesji nadzwyczajnej 
4.Informacj a 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.Informacj a o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie Brody i powiecie Starachowickim 
9.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018, 
10.Ustalenia priorytetów zadań  inwestycyjnych w gminie Brody na 2018 rok 
II .Zgłoszenie interpelacji i zapytań  radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
Obrady sesji otworzył  i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław 

Wrona, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 
stan 15-tu radnych wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pan Sławomir Dziura- adwokat 
-nadkom. Piotr Wiatr -Komendant Komisariatu Policji w Brodach 
Pani Dorota Grudnicka Glina —Dyrektor CUW w Brodach 
Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowice 

-kierownicy referatów • 
-dyrektorzy szkół  ze: Stykowa, Lubieni, Adamowa 
Sołtysi 

-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie Pani 
Teresa Szymczak zaprosiła radnych na uroczysty Dzień  Edukacji w dniu 13 października 
O godz.13,00. 

Ad.2 
Zaproponowaną  tematykę  obrad radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 25.08.17r został  przyjęty jednogłośnie. 

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

informując, Ze: 
Uchwała NrVIII/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 zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/60/17 w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/61/17 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 
zatrudnionego przez Gminę  Brody oraz zasad jego ustalania. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/62/17 w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Brody 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/63/17 w sprawie dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/64/17 w sprawie zmiany WPF Gininy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami . 

Uchwała NrVIII/65/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrVIII/66/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrVIII/67/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 



Zmiany wprowadzono z dniem 01.09.2017r uchwała została realizowana zgodnie z jej 
postanowieniami. 

-Uchwala NrVII/68/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 
Zmiany wprowadzono uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Stanowisko Nr/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania i wsparcia 
działalności Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego. 
Stanowisko zostało przesłane do Starosty Powiatowego w Starachowicach. 

Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

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

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

interpelację  dotyczącą  usunięcia zapadliska powstałego w wyniku wymiany rur azbestowych na 
ulicy Poprzecznej 3 w Krynicach, które znajduje się  na poboczu i zagraża uszkodzeniem 
powierzchni asfaltowej przekazano do PWiK w Starachowicach celem realizacji -odp. na  
interpelację  Pana Tomasza Budzynia 

- interpelacje dotyczące: 
rozbudowania rowu odwadniającego przy ul.Rzemieślniczej w Stykowie. Po przebudowie 

i modernizacji ul.Słonecznej oraz wykonaniu przepustu pod drogą , napływ wód opadowych jest 
tak duży, że obecny rów stanowiący jego końcowy odcinek od Jabłonny i szkoły w Stykowie nie 
będzie w stanie pomieścić  napływającej wody co grozi zalaniem sąsiedniej posesji, 
-wyczyszczenie chodników przy drodze krajowej nr 42 
-wyczyszczenie rowów odwadniających z namulonego piachu i trawy. Rowy usytuowane są  przy 
posesjach ul.Swietolcrzyskiej i Słonecznej oraz 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 
rowów odwadniających przy ul.Rzemieślniczej. 
Powyższe interpelacje przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako 
zarządcy drogi celem bezpośredniego załatwienia odpowiedz na interpelacje Pana Stanisława 

Wrony, 

- zwrócono się  pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad jako zarządcy drogi 
o zamontowanie barierek ochronnych przy powstającym placu zabaw dla dzieci od drogi krajowej 
nr 9, ze względu na bezpieczeństwo bawiących się  tam dzieci - odpowiedz na wniosek Pana 
Wojciecha Janiec i Rady Soleckiej wsi Młynek, 

-ZGK w Brodach naprawił  ok.80m zapadniętej kostki brukowej w chodniku na ul.Radomskiej 
w Brodach przed pomnikiem Dr.Anlci, 



-zwrócono się  pismem do Nadleśnictwa Ostrowiec z prośbą  o wykonanie od strony ściany lasu 
przy ul.Akacjowej w Brodach rowu odwadniającego. Spływająca z lasu woda systematycznie 
zalewa jezdnię  i posesję  mieszkańców - odpowiedzi na wnioski Pani Ewy Fogiel i mieszkańców w/w ulicy, 

-prośbę  o zamontowanie barier ochronnych na przejściu na cieku wodnym przy drodze gminnej 
Młynek-Przymiarki oraz 
-zamontowanie znaku przy ul.Leśnej w miejsc. Młynek z nazwą  ulicy „Leśna" (znak taki był, ale w ostatnim czasie zaginął)- wnioski przekazano celem realizacji do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brodach, 
-po przeprowadzeniu wizji lokalnej na: 
-cieku wodnym znajdującym się  w sołectwie Młynek —Przymiarki ul.Działki i jego oczyszczenia, 
-strudze Brody- Lubieni na odcinku od ul.Przymiarki do ul.Podgórskiej w Młynku o wykoszenia 
traw porastających koryto stwierdzono, że 
-cieki wodne przebiegające wzdłuż  ul.Działki są  własnością  osób prywatnych i zostali oni 
poinformowani o obowiązku jaki spoczywa na właścicielach nieruchomości. Cześć  cieku przebiega 
przez drogę  gospodarczą  należącą  do Gminy Brody. W drodze wbudowany jest przepust, który jest 
prawdopodobnie częściowo niedrożny i uszkodzony (załamany). W trakcie modernizacji drogi 
przepust zostanie naprawiony. Część  terenu gdzie przebiega ciek jest niedostępny, podmokły, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac. 
-dnia 12.09.2017r wysłano pismo do Swiętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych 
w Kielcach oddział  Rejonowy w Starachowicach dotyczące wykoszenia traw porastających koryto 
strugi. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedz w tej sprawie - odpowiedzi na interpelacje 
Pani Anety Kutera. 

-nie zachodzi potrzeba pilnego wykonania nowych schodów na nasypie do furtki OSP 
i Przedszkola w Rudzie, gdyż  istniejące schody znajdują  się  w dobrym stanie technicznym. 
W przypadku chęci zmiany konstrukcji schodów z płyt chodnikowych na kostkę  brukową  istnieje 
możliwość  przekazania niezbędnych materiałów do wykonania nowych schodów, ale we własnym 
zakresie przez druhów OSP Ruda - odpowiedz na wniosek Pana Tadeusza Bernaciaka, 

-interpelację  dotyczącą  oczyszczenia kanału odprowadzającego wodę  na działce P.Jeziorskiego 
i ul.Nad Kamienną  przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji podobnie jak ustawienie tablic 
z nazwami ulic na skrzyżowaniach: 

ul.Słonecznej i ul.Spokojnej, 
ul.Swłana i ul.Spacerowej, 
ul.Sw. Jana i ul.Sosnowej, 
ul.Miła, 
ul.Graniczna, 

interpelację  dotyczącą  przycięcia gałęzi drzew przy ul.Słonecznej wjazd na ul.Nad Kamienną-
przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy celem bezpośredniego 
załatwienia —odpowiedz na interpelacje Pana Leszka Sarny 



-interpelacje dotyczące: 
-uzupełnienia i wymiany żarówek w Lubeni przy uldłżeckiej cały ciąg od kościoła do ul.Podlesie 
oraz 
-dokonania sprawdzenia oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubienia oraz na terenie całej Gminy-
przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji w ramach zlecenia na konserwację  oświetlenia 
ulicznego na terenie całej Gminy— odpowiedzi na interpelacje Pana Rajmunda Dróżdza, 

Dyskusja: 
-Pan St.Wrona — zakrzaczenia przy drogach trzeba kompleksowo realizować  to samo jest 
z odwodnieniami, 
-Pan R.Drozdz — zapytał  czy można realizować  budowę  wiaty przystankowej z Funduszy Sołeckich 
—odp. Pana sekretarza tak po uzyskaniu zgody zebrania wiejskiego, a GDDKiA wskazał  już  
warunki, 
Pan T.Bemaciak —chcą  wymienić  schody bo chodzi o estetykę, a sami nie mają  fachowców. Pani 

Wójt stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, 
Pan T.Budzyń  — osuwisko na ul.Poprzecznej jest coraz większe i grozi zniszczeniem drogi. Pan 

Sekretarz odpowiedział, że będzie w PWiK w środę  i ponagli załatwienie sprawy, 
-Pan J.Adamus —prośba do radnego powiatowego, aby interweniował  w sprawie zakrzaczeń  
i zarośniętych chodników przy drogach powiatowych, 

Pan J.Stachuczy — stwierdził, iż  był  w Stykowie i załatwił  wcześniej zgłaszane wnioski, teraz też  
chce ksero interpelacji, aby mógł  w tej sprawie interweniować  w powiecie. światło „stop" też  
będzie w ICrynkach naprawione, a wniosek o ustawienie lustra w Rudzie ponowi na swojej komisji. 
-Pani J.Bonia — prosi o zainstalowanie lustra w Kuczowie przy ul.Wysokiej, 
Pan R.DroZdz — prosi o porozumienie z powiatem i GDDKiA w sprawie ronda w Lubieni. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
04.09.2017r-rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w: 
-Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach, 
-Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie, 
Szkole Podstawowej w Dziurowie, 
Szkole Podstawowej w Lipiu. 

05.09.2017r- spotkanie sołeckie w Stawie Kunowslcim 
07.09.2017r- wyjazd do Wojewody Swiętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek w sprawach rożnych 
dotyczących dofinansowania inwestycji w Gminie Brody, 
08.09.2017r —mecz piłki nożnej Kamienna Brody — Czarni Połaniec (wynik 0:0), 
09.09.2017r- spotkanie z mieszkańcami osiedla Górki mającym na celu poświęcenie dróg nowo 
oddanych na całym osiedlu (ul.Słoneczna, ul.Południowa, ul.Wójtowska i ul.Na Stoku), 



10.09.2017r- Dożynki Diecezjalno- Powiatowo- Gminne w Kalkowie 
- spotkanie z Panem Tomaszem Margulą  i Prezesem Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego 
„Rodzina"w sprawie organizacji pikniku ekologicznego organizowanego na pożegnanie lata - 
24.09.2017r, 
13.09.2017r —spotkanie z mieszkańcami w sprawie odnawialnych źródeł  energii 
15.09.2017r —zebranie sołeckie w Młynku, 
16.09.2017r —na zaproszenie Kustosza Sanktuarium księdza Zbigniewa Stanios oraz Biskupa 
Radomskiego Henryka Tomasika udział  w uroczystości X rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej 
Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Swiętokrzyskiej w Kalkowie, 
17.09.2017r- .mecz piłki nożnej Kamienna Brody — Łysica Bodzentyn — Kamienna przegrała 4:3 
( 4 karne podyktowane Kamiennej), 
18.09.2017r —spotkanie z Panią  Wiceprezydent Starachowic Ewą  Skiba w sprawach rożnych, 
dotyczących współpracy. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
19.09.2017r —Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa, 
20.09.2017r — spotkanie gospodarczo- organizacyjne z druhami OSP Lubienia w sprawie 
uroczystego poświęcenia nowego samochodu, 
21.09.2017r —spotkanie z księdzem proboszczem Krzysztofem Orłem w tej samej sprawie. 

-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 37 osoby i bieżąca praca urzędu. 

Dyskusja: 
-Pan T.Bernaciak —prosi o udział  w zebraniach sołeckich przedstawiciela Urzędu Gminy, 
-Pani Wójt M.Bernat — jest to uzasadniona prośba i jeśli będzie takie zaproszenie to będzie 

uczestniczył  Pan M.Bidziński, jednakże jest 16 sołectw i spotykają  się  po kilka razy, więc na 
wszystkie brakuje czasu. Podstawową  wiedzę  mają  radni i sołtysi, którzy powinni wyjaśniać  
mieszkańcom. 

Rada Gminy przyjęła zlożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwala NrIX69//17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrIX/70/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrIX./71/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



-Uchwała NrIX/72/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej 
przebiegu 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrIX/73/17 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia 
w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich" — z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Brody i w powiecie Starachowickim za okres od 

01.01.2017r do 31.08.2017r. omówił  Komendant Komisariatu Policji w Brodach nadkomisarz Piotr 
Wiatr. 
Komisariat obsługuje 2 gminy: Brody i Pawłów tj około 26 500 mieszkańców wykorzystując 
4 pojazdy służbowe w tym 1 nieoznakowany. W omawianym okresie wszczęto 133 postępowań  
przygotowawczych w tym: 
kradzieże 16 	— wykrywalność  81,27% w Starachowicach- 194 wykrywalność  -76,9% 

-przemoc domowa -10, 
-zdarzenia drogowe — 54 bez wypadku śmiertelnego, 
-kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości- 16 
-przestępczość  wśród nieletnich 	— 2 
-wykroczenia 	— 127 
mandaty karne 	-460, 

-interwencje domowe- 156, a w miejscu publicznym -521 
Służby patrolowe nadal będą  kierowane w miejsca najbardziej zagrożone przestępczością. 
W następnym roku może zaprezentować  mapę  zagrożeń  na rzutniku, a każda osoba zainteresowana 
tym tematem na swoim telefonie może się  zalogować  i uzyska odpowiednie informacje. 

Dyskusja: 
Pan Janusz Adamus — zgłosił  prośbę, aby w przyszłości na komisji w zastępstwie Komendanta był  

obecny zastępca, 
patrole powinny też  zwrócić  uwagę  na parkowanie samochodów przy własnych posesjach, 

a zwłaszcza pozostawionych przy drogach, 
- należy też  zwrócić  uwagę  na wałęsające się  psy, bo dzieci boją  się  chodzić  do szkoły, 
-Pan J.Stachuczy — na wyposażeniu Komisariatu nie ma parawanu, żeby osłonić  zmarłego, a taki 
przypadek był  w Brodach. Odp. Komendanta z karetki pogotowia powinni zostawić, na 
wyposażeniu jest w Starachowicach i też  się  postara do Brodów, 
-Pan T.Bemaciak — zapytał  czy policjanci zwracają  uwagę  na ustawienie znaków drogowych 
szczególnie przy szkołach?-odp. odpowiednie zespoły dokonują  objazdu i wnioskują  o takie 
oznakowanie, 
-Pan P.Kosmala — jest sezon grzybowy i samochody są  parkowane na poboczu w okolicy 
Rosochacza zagrażając bezpieczeństwu prosi o zwrócenie uwagi, 



-Pan A.Jaromin —zapytał  o bezpłatny dostęp do alkomatu na Komisariacie w Brodach — odp. jest 
w Starachowicach, 
Pani E.Fogiel — jakie akcje profilaktyczne są  prowadzone w szkołach? Chodzi o dopalacze 

i narkotyki- odp. Zespół  ze Starachowic prowadzi pogadanki i zajmuje się  profilaktyką, 
Pan Sekretarz J.Kosiela — zapytał  czy będzie rozdzielony Komisariat na Brody i Pawłów — odp. 

tak, ale nie wie kiedy i musi zabrać  cześć  obsady z Brodów. 
-Pan Komendant- jeżeli będzie zapraszany dzielnicowy na zebrania wiejskie to prosi o takie 
powiadomienie pismem na kilka dni przed zebraniem. 

Rada Gminy przyjęła złożone sprawozdanie. 

Ad.9 
Informację  o przygotowaniu szkół  do roku szkolnego 2017/2018 omówiła Pani Dorota 

Grudnicka Glina Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach. W omawianym roku rozpoczęła 
się  reforma edukacji i funkcjonowanie nowego ustroju szkolnego, w tym celu Rada Gminy podjęła 
szereg uchwał  oświatowych, które uregulowały oraz dostosowały rzeczywistość  szkolną  do zmian 
wynikających z ustawy. Od 1 września 2017 gmina prowadzi: 4 szkoły podstawowe, 4 zespoły 
oświatowe i 4 przedszkola o 10 godzinnym wymiarze czasu pracy. W strukturze 8 klasowych szkół  
podstawowych pojawiły się  klasy VII. Dodatkowo 2 szkoły i przedszkole prowadzone są  przez 
Stowarzyszenia w: Stawie Kunowskim i Rudniku. Obecni trwają  prace przygotowawcze do 
uruchomienia w szkole w Adamowie punktu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. 
W okresie wakacyjnym we wszystkich szkołach prowadzone były prace konserwatorsko-
porządkowe , a w szkołach: Brody, Krynki i Ruda również  prace remontowo-budowlane. We 
wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie z własnej kuchni lub z Cateringu. Gmina 
zapewnia bezpłatny transport: 
-środkami komunikacji publicznej —uczniom Szkoty Podstawowej w Stawie Kunowskim oraz klas 
II i III wygaszanych gimnazjów w Rudzie i Krynkach oraz 
-gminnym gimbusem — uczniom szkoły w Adamowie oraz klas II i III wygaszanego gimnazjum 
w Rudzie. 
Wszystkie dzieci otrzymają  darmowe podręczniki. Razem uczniów i dzieci objętych nauczaniem 
i wychowaniem przedszkolnym jest 1121 oraz zatrudnionych 132 nauczycieli. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pani E.Fogiel stwierdziła, 
że Komisja zrobiła objazd wybranych placówek oświatowych. W każdej odbyły się  remonty, 

a największą  transformacje przeszły szkoły w: Krynkach, Brodach i Lubieni. Dziękuje Radzie 
Gminy, że tak duże pieniądze przekazała z własnego budżetu. Baliśmy się  zmian, ale służby gminne 
poradziły sobie z tym bardzo dobrze. Nauczyciele nie stracili pracy, są  darmowe podręczniki dla 
uczniów i jest to duża pomoc dla rodziców. Pani Dyrektor dziękuje za sięganie po środki unijne 

poprzez projekty, za dobrą  energię  i współpracę. 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu chyli czoło za wysiłek, żeby to tak wyglądało i za 

dobre wykorzystanie środków budżetowych. 



Dyskusja: 
-Pan W.Janiec — największe szkoły w Gminie mają  własne boiska sportowe oprócz Lubieni. Może 
pozyskać  grunty od mieszkańców mieszkających w pobliżu szkoły, 
-Pan R.Drozdz —już  wcześniej składał  interpelacje o zagospodarowanie placu przy szkole w taki 
sposób jak to jest w Stykowie, 
-Pan Sekretarz J.Kosiela —dziękuje ref. Inwestycji za wykonany projekt i uzyskanie pozwolenia na 
przebudowę  dwóch szkół, a Zakładowi Gospodarki Komunalnej za wykonanie inwestycji. Całość  
prac wykonana została w ciągu 2 m-c. 

Rada Gminy przyjęla zlożoną  informację  i też  dziękuje za sprawną  realizację  zaplanowanych 
prac remontowych. 

Ad.10 
Propozycje inwestycyjne zadań  priorytetowych dla Gminy Brody do ujęcia w budżecie na 

rok 2018 omówił  Pan Jacek Wójcik kier. Ref Inwestycji w UG Brody. 
Za główny priorytet inwestycyjny należy uznać  rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Lubienia oraz przebudowę  oczyszczalni w miejscowości Krynki. Zadania 
w zalcresie inwestycji drogowych dotyczą  budowy, przebudowy i remontów dróg administrowanych 
przez gminę  oraz zadania na drogach powiatowych przez nas współfinansowane. Obecnie 
realizowane są  zadania, na które podpisano umowę  z samorządem powiatowym lub wystąpiono 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Katalog wniosków o dofinansowanie zadań  
w różnych obszarach nie jest zamknięty, jeśli tylko pojawią  się  nowe możliwości urząd będzie 
występować  o dofinansowanie nowych zadań. 
Dyskusja: 
-Pan R.Drózdz — to są  tylko propozycje i kierunku działania, które będą  modyfikowane 
w zależności od potrzeb, 
-Pani E.Fogiel — priorytety zadań  inwestycyjnych szczegółowo jeszcze będę  omawiany na 
komisjach przy projektowaniu budżetu na 2018 rok. 
-Pan J.Stachuczy — prosi o skserowanie materiałów, aby mógł  upominać  się  o te inwestycje 
w powiecie, 
-Pan T.Budzyń  — prosi o uzupełnienie ubytków na drodze ul.Górna w &rynkach. 

Rada Gminy zapoznała się  i przyjmuje omówioną  informację. 

Ad.11 
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

-Pan Tadeusz Bernaciak — w odpowiedzi na interpelacje dotyczącą  budowy chodnika przy drodze 
powiatowej w Rudzie od figury ul.Widok do przystanku ul.Nad Zalewem informuję, że Zarząd 
Dróg Powiatowych wyraża zgodę  po warunkiem wspólnej realizacji z Gminą  po 50%. Po 
otrzymaniu takiej pisemnej deklaracji z Gminy zadanie to ZDP zgłosi do Zarządu Powiatu jako 
propozycje do budżetu na rok 2018, 



-Pan Stanisław Wrona —proszę  służby gminne o oczyszczenie tablic informacyjnych 

zlokalizowanych na terenie sołectwa Styków, 
-zwracam się  również  z prośbą  o zamontowanie świateł  pulsacyjnych na przejściu dla pieszych przy 

szkole podstawowej oraz na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej oraz na przejściu dla 

pieszych przy połączeniu chodników z jednej na drugą  stronę  drogi krajowej nr 42, 

Pan Janusz Adamus — proszę  o udrożnienie rowu przy ul.Długiej w miejscowości Krynki na 

odcinku „Wygonu", a także usunięcie zalegającego igliwia oraz liści z chodnika przy w/w drodze, 

-proszę  również  o wycinkę  drzew rosnących przy tej drodze. Drzewa stanowią  duże zagrożeni 

ponieważ  niektóre z nich są  uschnięte. Proszę  o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, 

Pan Rajmund Dróżdz — zwracam się  z prośbą  o modernizację  skrzyżowania drogi krajowej nr 9 

z drogą  powiatową  ul.Iłżecka i ul.Starachowicka co doprowadzi do usprawnienia ruchu 

i bezpieczeństwa, 
-zwracam się  z prośbą  o oczyszczenie rowów znajdujących się  przy drodze krajowej nr 9 

w Lubieni przy uldłżeckiej od ul.Podlesie. Podobna sytuacja jest przy ul.Starachowickiej przy 

drodze powiatowej, 
-zwracam się  z ponowną  prośbą  o modernizację  boiska przy Zespole Szkół  Podstawowych 

w Lubeni. Alternatywnym boiskiem jest boisko przy Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie. 

W związku z tym proszę  o umieszczenie tej inwestycji do zadań  priorytetowych dla naszej gminy 

w budżecie na rok 2018. Z góry dziękuję, 
-zwracam się  z prośbą  o wycięcie drzew przy posesji Pani Kazimiery Galas i oczyszczenie rowu 
przy ul.Zachodniej w Lubienii (czwarta posesja po prawej stronie jadąc od drogi krajowej nr 9), 

Pan Jarosław Wójcik — na prośbę  mieszkańców proszę  o zmontowanie tabliczek informacyjnych 

numerach domów przy ul.Na Stoku w Brodach numery: 3 i ul.Relaksowa 40, 

-proszę  o udrożnienie przepustu na ul.Relaksowej przy posesji Państwa Stachuczy nr 87, 

Pan Leszek Sarna— proszę  o utwardzenie tłuczniem przedłużenia ul.Spokojnej (obok cmentarza), 

proszę  o wystąpienie do Powiatu w celu utwardzenia w kostce pobocza ul.Słonecznej (tak jak na 

ul.Sw. Jana), 

-Pan Piotr Kosmala — w związku z wykonywanymi remontami dróg i zamknięciem ul.Szkolnej 

w Starachowicach zwracam się  interpelacją  o przekazanie do Nadleśnictwa Starachowice 

otwarcie drogi p/pożarowej na czas remontu, co umożliwi komunikację  z północną  częścią  miasta 

mieszkańcom sołectwa Lipie, 
na prośbę  mieszkańców sołectwa Lipie ul.Podłaziska wnoszę  o wykoszenie „mijanek „ na tej ulicy. 

Odcinek miedzy szkołą, a skrzyżowaniem z ul.Leśną, 
-zgodnie z wnioskiem mieszkańców ul.Starachowickiej w sołectwie Lipie, zwracam się  z prośbą  

zwrócenie się  do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o remont w/w z uwzględnieniem 

poboczy i rowów, a raczej ich brak na odcinku od skrzyżowania z ul.Podłaziska, 

-zwracam się  z prośba o zamontowanie 2 koszy i stojaka na rowery przy szkole w Lipiu, 



-Pan Wojciech Janiec — proszę  o uruchomienia procedury wykupu gruntów rolnych celem 
powiększenia powierzchni pod boisko przy szkole w Lubieni. Według oświadczenia pana radnego 
z okręgu Lubienia grunty powyższe należą  do Pani Kucharskiej oraz Pani Dróżdz. Powyższe 
podyktowane jest koniecznością  ponieważ  szkoła w Lubieni po reformie oświaty będzie liczyć  ok. 
150 uczniów, 

-Pan Marek Jedliński —proszę  o przebudowę  mostku i sposobu odprowadzenia wód na 
skrzyżowaniu ulic Spacerowej i Górnej. Zainstalowane w tym momencie korytka nie spełniają  
swoich zadań. Woda przelewa się  i dostaje na prywatne posesje. Ponadto trzeba zastanowić  się  nad 
sposobem odprowadzenia tych wód, być  może wykonać  operat wodno-prawny, gdzie te wody maja 
być  skierowane. Trzeba zastanowić  się  nad ponownym odbudowaniem rowu przez pola, który 
spełniałby swoją  rolę  wcześniej, 
- zwracam się  z ogromna prośbą  o odnowienie kapliczki w mlablonna. Potrzebna jest 
specjalistyczna analiza stanu technicznego oraz wyznaczenie kierunku ewentualnych napraw. Do 
obecnej chwili mieszkańcy naprawiali i malowali monument samodzielnie, lecz jest dość  dużo 
warstw farby i dalsze malowanie jest niemożliwe. Serdecznie proszę  w imieniu mieszkańców 
i swoim o pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby, 
zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o naprawę  zniszczonego mostku i asfaltu na skrzyżowaniu ulic 
Łącznej i Spacerowej w ni.Jabłonna. Mostek został  zniszczony, sprawa wstała zgłoszona do 
organów ścigania, ale nie zostało to naprawione, 

Pani Jadwiga Bonia — proszę  o utwardzenie drogi na ul.Kanałowej (tłuczniem). Proszę  
o ograniczenie tonażowe na ul.Kanałowej, 

- Pani Angelika Boroń  — na prośbę  mieszkańców proszę  o zamontowanie 'progu zwalniającego na 
ul.Leśnej w Adamowie, 
-proszę  o zamontowanie koszy na śmieci przy szkole w Adamowie, 
Na prośbę  mieszkańców proszę  o wyznaczenie najlepszego miejsca i wykonanie oznakowanego 
przejścia dla pieszych na ul.Szkolnej w Adamowie w pobliżu szkoły, 

-Pani Aneta Kutera —proszę  o umieszczenie lamp na słupach nr 4, 2 w Miejscowości Młynek 
ul.Przymiarki, oraz na słupie nr 32 w miejscowości Młynek ul.Działki, 
-proszę  o uzupełnienie tłuczniem i wyrównanie drogi w miejscowości Młynek ul.Dzialki przy 
posesjach 37A, 39, 39A, oraz zainstalowania tam słupów elektrycznych wraz z lampami, 
-wnioskuję  o wprowadzenie do realizacji w budżecie na 2018 rok następujące potrzeby 
mieszkańców: 
-przebudowa drogi Łąkowej w miej. Młynek ul.Przymiarki, 
wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 0620T Lubienia ul.Dzialki miejsc. 

Młynek od mostu przy ul.Podgórskiej do krawędzi lasu, 
przebudowę  chodnika drogi gminnej biegnącej przez las do miej. Budy Brodzkie do ul.Stoczki 

w Brodach. Najczęściej z w/w odcinka drogi korzystają  dzieci chodzące do szkoły w Brodach, 
a w obecnej chwili droga jest w fatalnym stanie i stwarza niebezpieczeństwo dla korzystających 
z niej, 



-wykonanie prawidłowego odwodnienia w miej. Młynek ul.Leśna. Po każdych opadach deszczu 

gospodarstwa przy tej ulicy są  zalewane. 

Ad.12 Wolne wnioski: 
Prowadzący sesję  odczytał  pismo Pani Wójt o wyegzekwowanie decyzji Radnych przegłosowanej 

na sesji, a dotyczącej wyznaczenia terminów posiedzeń  komisji na przemian w godzinach pracy 

urzędu. 
-Pani M.Bernat Wójt Gminy —prosi o zrozumienie, gdyż  dużo jest pracy z realizowanymi 

inwestycjami, a pracownicy referujący materiały na komisji muszą  też  zostawać  po pracy 

W ponownym głosowaniu nad prośbą  Pani Wójt nie uzyskano porozumienia 6 za, 6 przeciw i 2 

głosy wstrzymujące się. 
Wyjątkowo Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgodziła się  ustalić  posiedzenie na 

godz.9,00 oraz ponownie przedyskutować  ten temat w Komisji. 

- RIO w Kielcach przesłało uchwalę  Nr80/II/2017pozytywnie opiniując informację  o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2017 roku. 

-Wójt Gminy Brody Pani M.Bernat zaprosiła radnych i sołtysów na uroczystość  wręczenia medali 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - jubileusz 50 lecia 22 par z Gminy Brody. Po mszy świętej, 

która odbędzie się  o godz.12,00 w kościele w Krynkach dalsze uroczystości odbędą  się  
w restauracji „Szary Wilk" w Lubieni. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.14,00 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanh 

całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  27 października 

2017 roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 24.10.2017r o godz.9,00. 

-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 25.10.2017r o godz.15,30 

Protokołowała: W.Wójcik. 
ODIN N. P EK OR 
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