RADA GMINY
BRODY

Protokól NrX/2018
Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 21 września 2018r. o godz. 9,30 w lokalu Urzędu
Gminy w Brodach.
Tematyka obrad:
1.0twarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwal
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesjach i komisjach
Rady Gminy
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy.
8.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w Gminie Brody do roku szkolnego 2018/19
i sytuacja finansowa oświaty POI pół roczu 2018 roku
9.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie i powiecie Starachowickim
10.Inforrnacja nit zagospodarowania i czystości wokół zbiornika wodnego w Brodach
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 jedna osoba nieobecna (Pani E.Fogiel).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Pani Marzena Bernat -Wójt Gminy Brody
-Sekretarz Gminy
Pan Jan Kosiela
-Pani Dorota Dyka -Skarbnik Gminy
-Pan Sławomir Dziura- adwokat
-komendant Komisariatu Policji w Brodach
-Pan Piotr Wiatr
-Pani Dorota Grudnicka, Glina — Dyrektor CUW w Brodach
Pan Ernest Kumek - inspektor w UG Brody
-kapitan WKU w Kielcach
Pan Piotr Rokita
-kierownicy jednostek i referatów
sołtysi
-mieszkańcy gminy
-regionalna prasa

Ad.2
Prowadzącego sesję do odczytanej tematyki obrad na prośbę Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kielcach dodał informację nit ochotniczych form służby wojskowej, oraz poprosi
ł
o przesunięcie pkt.9 po pkt.3 z uwagi na pilne sprawy służbowe Komendanta Policji . Tematyka
obrad z wprowadzonymi zmianami została przyjęta jednogłośnie.
Ad.3
Protokoły z sesji zwyczajnej z dnia 14.08.18r oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 13.09.2018r
zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.9 Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miny Brody za okres od 01.01.2018r do
31.08.2018r złożył komendant Komisariatu Policji w Brodach nadkom. Pan Piotr Wiatr.
Komisariat obejmuje swoim działaniem dwie gminy: Brody i Pawłów tj okoł o 26.500
mieszkańców. Punkt w Pawłowie prowadzi przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 10,00-11,00. Aktualnie komisariat posiada 24 etaty i 4 pojazdy służbowe, w tym trzy
oznakowane.
W omawianym okresie odnotowano mniej przestępstw niż w analogicznym roku ubiegłym:
wszczęto 226 postępowań przygotowawczych,
-„niebieską kartą" objęto 17 rodzin,
-przeprowadzono 11 postępowań dotyczących przemocy w rodzinie,
-zaistniało 68 zdarzeń drogowych w tym dwa śmiertelne,
zatrzymano 22 nietrzeźwych kierowców,
odnotowano 3 zdarzenia z udziałem nieletnich,
-ujawniono 109 wykroczeń,
-wystawiono 305 mandatów,
-łącznie przeprowadzono 829 interwencji, w miejscu publicznym 628, oraz 201 domowych.
-dzielnicowi nałożyli 40 mandatów karnych, przeprowadzili 155 interwencji, zatrzymali na gorącym
uczynku 3 sprawców, ujawnili 3 osoby poszukiwane, sporządzili 395 opinii i wywiadów,
przeprowadzili 205 spotkań ze społecznością i samorządem lokalnym.
Dyskusja:
-Pan T.Bemaciak —zapytał czy policjanci zgłaszają do Starostwa potrzebę ustawienia znaków
drogowych przy szkole bądź lustra w miejscach niebezpiecznych takich jak wyjazd z Rudy ul.Duza
—odp. jeśli są takie potrzeby to są zespoły składające się z policjantów ruchu drogowego i tam
należy zgłaszać,
Pan J.Stachuczy —składał już interpelację gdzie stwierdzono, że nie potrzebne jest lustro w tym
miejscu,
a teraz ponownie złożył i ma być założone,
-Pan P.Kosmala —oznakować szkołę w Sołectwie Lipie znakiem informacyjnym oraz ustawić lustro
przy przystanku dla wyjazdu z ul.Paskowej na ul.Starachowicką- łuk drogi,
Pan R.Dróżdz — w Lubieni drogą krajową szybko jeżdzą samochody i trudno jest skręcić
mieszkańcom do swoich posesji,
-Pan A.Jagieła —podobnie droga krajowa nr 42 od strony lasu ustawić oznakowanie, gdyż trudno
jest skręcić na Rudnik,

-Pani Sołtys D.Głowacka —w Lipiu na weekendzie odbywają się jakieś jazdy z piskiem opon prośba o kontrole,
-Pan J.Adamus — prosi o pomoc w sprawie lustra w Rudzie,
-Pan St.Wrona —przy wyjeździe z Adamowa są barierki i nic nie widać —prosi o monit z Policji.
-Komendant P.Wiatr —dużo służb kierowanych jest na drogi, są nowe mierniki prędkości, które
nagrywają obraz i dźwięk na dużą odległość nawet 800m. jeśli ktoś rozmawia przez komórkę.
Nowoczesne mierniki mogą nagrywać kilka samochodów jednocześnie i w dwóch kierunkach
jazdy, a droga nr 9 jest maksymalnie kontrolowana.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Pan Piotr Rokita kapitan WKU w Kielcach zwrócił się do radnych i sołtysów o rozpowszechnienie
informacji na temat możliwości podjęcia służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej
(WOT). Misją WOT jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych będzie obrona i wspieranie
lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub
katastrof. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie 53.000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do
6 lat z możliwością jej przedłużenia. Jest to służba weekendowa z 2 dniami ćwiczeń w m-cu za
które jest wypłacone 200z1, a za podpisanie kontraktu 300z1. Osoby pracujące mogą podpisać taki
kontrakt, a nawet takie osoby, które nie były w wojsku. Warunek to niekaralność. Wiek
szeregowego do 55 lat, podoficerów i oficerów do 63 lat. Dodatkowo za 16 dniowe szkolenie
otrzymuje się 1600z1, a za 8 dniowe 800z1. Do WOT przyjmowane są również kobiety.
Ad.4
Realizację uchwał podjętych na poprzedniej sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej omówił Pan
Jan Kosiela Sekretarz Gminy informując, że:
Sesja z dnia 14.08.2018r:
-Uchwała NrVIII/52/2018 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwala NrVIII/53/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała NrVIII/54/2018 w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Pawłów na realizację
zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T ICrynki-Kalków"
Zasady przyjęcia pomocy finansowej na realizację rzeczowego zadania zostaną ustalone
w porozumieniu międzygminnym
-Uchwała NrVIII/55/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Gminie Starachowice przez Gminę Brody realizacji zadania publicznego.
Uchwała ostała przyjęta do realizacji zgodnie z jej postanowieniami.

-Uchwała NrVIII/56/2018 w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym w czasie roku
szkolnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego.
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
Sesja z dn.13.09.2018r:
-Uchwał a NrIX/57/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Starachowice zadania
publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brody i na zawarcie
porozumienia.
Uchwała jest w realizacji, została przekazana do Rady Miasta Starachowice w celu podjęcia przez
w/w Radę podobnej uchwały.
-Uchwała NrIX/58/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany prowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
Rada Gminy przyjęła informację z realizacji uchwal.
Ad.5
Realizację interpelacji, wniosków i zapytań radnych zgł oszonych na sesji i komisjach Rady
Gminy w miesiącu sierpień, wrzesień 20I8r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy
informując, że
-ubytki w drodze ulieśna w Dziurowie wstaną usunięte w ramach gwarancji przez firmę
Grochbud 2- odpowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny
- mieszkaniec wsi Lipie otrzyma pisemną odpowiedz na wniosek złożony na sesji w m-cu sierpniu
br
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad. 6
Pani Marzena Bernat Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami:
02.09.2018r- zawody strażackie seniorów na stadionie w Starachowicach. W zawodach wzięły
udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Brody. Jednostka OSP Styków zajęła 3 miejsce,
a OSP ICrynki 4 miejsce
03.09.2018r- rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Dziurowie
06.09.2018r —zebranie sołeckie w Adamowie w sprawie funduszu sołeckiego,
08.09.2018r- narodowe czytanie „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w CICiAL w Brodach
09.09.2018r —uroczyste poświęcenie sztandaru dla Osp w Stykowie
11.09.2018r- zebranie sołeckie w Jablonnej,
12.09.2018r- Wizyta w Urzędzie Wojewody Swietolcrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Rusieciciego. Parlamentarzysta wraz z Panią Wojewodą
wręczył nam promesę na dofinansowanie inwestycji drogowej: przebudowa ul.Panoramicznej
w Rudzie-etap III,
-zebranie sołeckie w Kuczowie w sprawie przywrócenia autobusu linii nr 5 do Dziurowa

13.09.2018r—spotkanie ze Starostą Starachowickim Panią Danutą Krępa w celu omówienia potrzeb
inwestycyjnych na terenie Gminy Brody,
wraz z radnym soł ectwa Krynki oraz pracownikiem referatu inwestycji oceniano postęp prac na
u.Poprzecznej w ICrynIcach,
sesja nadzwyczajna,
14.09.2018r —zebranie wiejskie w Lubieni i wybór nowego sołtysa
15.09.2018r —jubileusz XXX-Icia klubu „Kalmar" w Starachowicach- zaproszenie prezesa Pana
Kamila Wudarczyka,
udzielenie ślubu cywilnego,
-Święto strażackie -90-lecie trzech jednostek OSP : Brody, Lubienia i Styków,
16.09.2018r —mecz Kamienna Brody — Łysica Bodzentyn — nasza wygrana 1: O
17.09.2018r —łączona Komisja Budżetu i Oświaty
18.09.2018r- zebranie szkolne w Szkole Podstawowej w Brodach,
19.09.2018r — zebranie sołeckie w Lipiu
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 31 osób i bieżąca praca urzędu.
Rada Gminy przyjęta złożoną informację.
Sołtys wsi Lubienia Pani Agnieszka Brzoza dnia 03.09.2018 r złożyła rezygnację z pełnionej
funkcji i w dniu 14.09.2018r na zebraniu ogólnowiejskim mieszkańcy dokonali wyboru nowego
sołtysa w osobie Pana Jerzego Janiec. Wójt Gminy Brody wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
i Radnymi podziękowali bukietem kwiatów za współpracę byłej już Pani Sołtys oraz również
bukietem kwiatów powitali nowego sołtysa.
Ad.7
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy
Brody, oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy.
-Uchwała NrX/59/18 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrX/60/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrXJ61/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrX/62/2018 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwała NrX/63/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/20/2007 Rady Gminy
w Brodach z dnia 23 marca 2007r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego
obowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
- Uchwala NrX/64/18 w sprawie zmiany Uchwały NrIII/12/15 Rady Gminy Brody z dnia
2 marca 2015 roku dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia
poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wy nagrodzenia za inkaso,
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
-Uchwala NrX/65/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Starachowice realizacji zadania publicznego Gminy Brody w zakresie udzielania
tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Informację o przygotowaniu roku szkolnego 2018/2019 oraz podsumowanie roku szkolnego
2017/2018 omówiła Pani Dorota Grudnicka, Glina —Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Brodach. Rok szkolny 2018/19 zakończy okres przejściowy rozpoczęty w 2017 roku ustawą
Prawo Oświatowe poprzez wygaszenie dotychczasowego gimnazjum i odbudowania pełnej
struktury klas
W roku szkolnym 2018/2019 objętych nauczaniem i wychowaniem przedszkolnym jest 1124 dzieci,
z tego w szkołach prowadzonych przez Gminę 966 dzieci, a w szkołach prowadzonych przez
Stowarzyszenie 158 dzieci. Podwójne oddziały klas funkcjonują tylko w szkole w Stykowie
(2 oddziały klas IV i 2 oddziały klas V), natomiast klasy łączone są w szkole w Lipiu.
W Gminie brody funkcjonują 4 przedszkola o 10 godzinnym wymiarze czasu pracy prowadzone
przez Gminę w: 1Crynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie oraz przedszkole prowadzone przez
stowarzyszenie w Stawie Kunowskim. Dodatkowo funkcjonują dwa przedszkola 5-cio godzinne
w szkole w Dziurowie
i Brodach. We wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie, z którego korzysta 455 dzieci.
Gmina Brody zatrudnia 132 nauczycieli oraz 37 pracowników obsługi. W okresie wakacji we
wszystkich szkołach prowadzone były prace remontowe i konserwatorskie niezbędne do
przygotowania tych placówek do nowego roku szkolnego. Gmina Brody w roku szkolnym 2018/19
zapewnia bezpłatny transport 109 uczniom do szkół na terenie gminy oraz dla 11 dzieci
uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.
Realizacja programów i projektów na łączną kwotę 1 050 969,50z1 przy wkładzie własnym
35 948,20z1
poprawa infrastruktury sportowej w sołectwach; Adamów i Ruda,
doposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne szkoły w Krynicach

-rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
-„aktywna tablica",
opieka nad dziećmi do lat 3 —„maluch
gabinety profilaktyki zdrowotnej,
zakup mebli do oddziału „O" w Rudzie,
pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, chemii i fizyki w Adamowie i Dziurowie,
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
-sieć światłowodowa.
Dyskusja:
-Pan T.Bernaciak zapytał o przeznaczenie pomieszczeń w budynku OSP Ruda po przeniesieniu
przedszkola — odp. Pani Wójt —zagospodaruje się na cele społeczne i może na świetlicę wiejską dla
mieszkańców,
Pan J.Adamus —jest pod mega pozytywnym wrażeniem zostało wykonanych ogrom prac dla
dzieci. Nasz szkolnictwo się rozwija i dziękuje za to pani Wójt i Pani Dyrektor CUW,
-Pan Dorota Grudnicka Glina podziękowała Pani Wójt za zainteresowanie i wsparcie działań
oświaty,
-Pani Wójt Marzena Bernat —podkreśliła, że na sukces pracuje grupa ludzi: pracownicy CUW,
ref.inwestycji, ZGK, Sekretarz, Skarbnik oraz dzięki przychylności Rady Gminy udaje się
pozyskiwać środki z zewnątrz i poprawiać warunki uczniom do nauki, a nauczycielom do pracy.
Rada Gminy przyjęta złożoną informację.
Ad.9
Informację n/t zagospodarowania i czystości wokół zbiornika wodnego w Brodach złożył
Pan Ernest Kumek —insp. w UG Brody. Podjęto szereg działań w celu zagospodarowania
i utrzymania czystości wokół „Zalewu Brodzkiego", a mianowicie:
podpisano porozumienie z Wodami Polskimi w Warszawie w zakresie utrzymania i porządku na
terenach przyległych do zbiornika,
powierzono ZGK w Brodach utrzymanie czystości w zakresie zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymaniu terenów zielonych,
zawarto umowę z firmą TOI TOT i ustawiono 6 szt. przenośnych toalet na obrzeżach „zalewu" oraz
przy „Oczku" w ICrynkach,
wybudowano slip do wodowania lekkich łodzi w miejscowości Styków,
-wybudowano molo w okolicach gimnazjum w Rudzie,
wykonano plażę w okolicy skałek w Rudzie,
-wyprofilowano i oczyszczono plażę przy oczku w Krynicach,
-wykonano murowany grill 3 stanowiskowy,
wykonano trzy miejsc ogniskowe przy ul.Panoramicznej w Rudzie i jedno przy „Oczlcu",
-odsłonięto skały w Rudzie i wykupiono działki, na których się znajdują,
-wykonano wejście do boiska piłki plażowej oraz ustawiono dodatkowe kosze na odpady,
-nasadzono klony wzdłuż brzegu zalewu od strony mostu w Stykowie, a dla ochrony ustawiono
przy nich paliki,
-wykonano oznakowanie infrastruktury.

Rozpoczęto kompleksową analizę jakości wody w zalewie i w tym celu koło mostu w Stykowie
oraz na zbiorniku Ruśnia ustawiono boje pomiarowe. Przy pięciu głównych ciekach zasilających
zalew zostały zamontowane automatyczne rejestratory. Badania mają na celu opracowania planu
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, które wpływają do zalewu.
Dyskusja:
-Pan T.Bemaciak zapytał o realizację ścieżek rowerowych wokół zalewu i otrzymał odpowiedz, że
w przyszłym roku.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad.10
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
Pan Andrzej Jagiela — proszę o wycięcie zakrzaczeń przy ul.Nowej w Borze Kunowskim i gałęzi
wystających nad tą ulicą ponieważ zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom tej drogi,
proszę o wstawienie przepustu na ul.Spokojnej oraz o utwardzenie nawierzchni,
-Pan Marek Jedliński — zwracam się z uprzejmą prośbą o oddelegowanie pracowników Urzędu
Gminy zajmujących się sprawą ul.Ogrodowej do wykonania niezbędnych prac i działań w terenie
z mieszkańcami. Informuję, że część mieszkańców ma trudności z przyjazdem osobistym. Takie
działanie usprawni
i przyśpieszy zakończenie tej inwestycji,
-Pan Tadeusz Bernaciak — proszę o wykonanie tarczy z herbem Gminy Brody o stosownych
wymiarach i kolorystyce oraz zainstalować na mównicy w sali konferencyjnej. Przykładem są inne
samorządy,
-proszę o naprawę studni w Rudzie koło wiaty nad zalewem.
Ad.!! Wolne wnioski:
Prowadzący sesję odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach —przesłała Uchwałę nr98/11/2018 VIII Składu
Orzekającego z dnia 27 sierpnia 2018r pozytywnie opiniującą przedłożoną przez Wójta Gminy
informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku,
-Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa szkoła" w Stawie Kunowskim- pismo o przekazanie uchwał
Rady Gminy zezwalających na zawarcie umowy najmu na część budynku w Stawie Kunowskimodpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy- została już wysłana odpowiedz informująca, że uchwały są
na BIP strony internetowej Gminy Brody, a umowa najmu z Powiatem Starachowickim została
zawarta do 31.12.2018 roku,
-Starostwo Powiatowe w Starachowicach — pismo informujące o terminie kontroli hodowli psów
rasy „chart polski" w Budach Brodzkich,
W związku z nową ustawą samorządową z dnia 11.01.2018 roku, a obowiązującą z nową kadencją
rady gminy należy wprowadzić zmiany w statucie gminy po odbyciu Komisji Statutowej

-Dyrektor szkoty w Adamowie zaprasza wszystkich radnych na 16.10.br — Gminnej Obchody Dnia
Edukacji Narodowej,
-Dyrektor szkoły w Rudzie zaprasza na 100 lecie szkoty w dniu 29.09.br
Ad.12
Przewodniczący Rady o godz.13,15 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji i ostatniej w kadencji 2014-201f
ustalono na dzień 17 października 2018 roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji w m-cu październik br.:
-wspólna Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa - w dniu 15.10.2018r- godz.15,00
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