RADA GMINY
BRODY
Protokół NrVI/2018

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 25 maja 2018r. o godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy
Brody.
Przewodniczący Rady Gminy Brody otworzył obrady sesji witając zaproszonych gości, a
przede wszystkim młodzież szkolną wraz z opiekunami. Zwycięscy konkursu piosenki ekologicznej
chcieli zaprezentować swoje piosenki również władzą gminy, a ponadto rozstrzygnięty został
konkurs ekologiczny z nagrodami dla zwycięzców.
Piosenkę ekologiczną z muzyką ze znanych utworów zaśpiewali:
-Julia Wiącek ze szkoły w Stawie Kunowskim,
-Maja Chrząstowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni,
-Martyna Glina ze szkoły w Lipiu,
-grupa 4-ch chłopców „mali wojacy"-z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
Obecni na sesji nagrodzili małych artystów brawami, a Pani Wójt dziękując młodzieży za występ
artystyczny i gronu pedagogicznemu za przygotowanie młodzieży zasugerowała iż warto pokazać
tak zdolną młodzież na „Jarmarku u Starzecha" w Starachowicach.
Wójt Gminy Pani M.Bernat oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan St-aw Wrona wręczyli
nagrody dla zwycięzców konkursu ekologicznego. Prace nagrodzone można było zobaczyć na żywo
w zorganizowanej na sali obrad wystawie.
Tematyka obrad:
1.0twarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokoł u z poprzedniej sesji
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.Gospodarka mieniem gminy — stan aktualny- zamierzenia na 2018 rok
9.0cena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu gminy za 2017 rok
10. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Brody
11.Zgł oszenie interpelacji i zapytań radnych.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad sesji.
Ad.1
Prowadzący sesję stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych
uchwał . Na ogólny stan 15-tu radnych dwie osoby nieobecne (Pan P.Kosmala —zwolnienie
lekarskie i Pan M.Jedliński).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:

Pani M.Bernat
-Wójt Gminy
-Pan Jan Kosiela
-Sekretarz Gminy
-Pani Dorota Dyka -Skarbnik Gminy
-Pan Sławomir Dziura- adwokat
-Pani Monika Barańska —kier.ref. planowania i geodezji
Pan Ernest Kumek
- insp. ds. ochrony środowiska
-kierownicy jednostek i referatów
-sołtysi
-mieszkańcy gminy
-regionalna prasa
Ad.2
Zaproponowana przez prowadzącego sesję tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie.
Ad.3
Protokół z sesji zwyczajnej z dnia 27.04.2018r został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Realizację uchwał podjętych na poprzedniej sesji omówił Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy
informując, że:
Uchwała NrV/29/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała NrV/30/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała Ni-V/31/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała Ni-V/32/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Brody.
Służby Wojewody wszczęły postępowanie nadzorcze dotyczące w/w uchwały z uwagi iż nie zostały
zasięgnięte opinie jednostek pomocniczych w powyższym zakresie.
-Uchwała Nr/33/18 w sprawie zmiany Uchwały NV111/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody
oraz zasad jego ustalania
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała Ni-V/34/18 w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów lub wicedyrektorów szkół, obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwala NrV/35/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Starachowickiego
poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów i kwietników w obrębie dróg
powiatowych przebiegających przez Gminę Brody.
Uchwała jest w trakcie realizacji.
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 kwiecień 2018r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że:
-prace związane z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej i drogi gminnej w Lipiu zostaną
zlecone ZGK w Brodach celem realizacji.,
na chwilę obecną w związku z licznymi protestami właścicieli działek, przez które ma przebiegać
planowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia, wciąż trwają prace nad projektem budowlanym.
W przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z pracownikiem PGE Dystrybucja S.A w Skarżysku
Kamiennej ustalono, że po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
wykonania robót budowlanych w roku bieżącym powyższe zadanie będzie wprowadzone do
realizacji w roku przyszłym.
- odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali,
interpelacje dotyczącą oznakowania przejścia dla pieszych pasami namalowanymi na jezdni od
schodów w OSP w Rudzie do chodnika ul.Widok, gdyż z tego przejścia korzystają przedszkolaki
z rodzicami i strażacy, przekazano do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi celem
bezpośredniego załatwienia,
zwrócono się ponownie pismem do Starostwa Powiatowego w Starachowicach z prośbą o budowę
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0626 T od figury ul.Widok do przystanku
autobusowego ul. Na Zalewem - odpowiedzi na interpelacje Pana Tadeusza Bernaciaka,
-procedura związana z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w szczególności dróg jest
procedurą długotrwałą, wymagającą zaangażowania wielu osób i instytucji oraz środków
finansowych. W roku 2017 uregulowano stan prawny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
275, stanowiącej drogę wewnętrzną poprzez uzyskanie decyzji Starosty Starachowickiego o uznanie
za mienie gromadzkie, która stanowiła podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji
stwierdzającej prawo własności Gminy Brody przez Wojewodę Swietolcrzyskiego. Decyzja
Wojewody stała się ostateczna w listopadzie 2017 roku. Złożony został wniosek o ujawnienie
prawa własności w księdze wieczystej. Trwają czynności związane
z przenoszeniem prawa własności dział ek wydzielonych w 2017 roku pod drogę od osób fizycznych
w drodze umów notarialnych. W miesiącu lutym sporządzono akt notarialny na mocy, którego
Gmina Brody nabyła własność działki nr 279/1 o powierzchni 0,0316 ha za kwotę 4000z1 + opłaty

notarialne 443z1. W kolejnych miesiącach będą przenoszone prawa własności do następnych działek
wydzielonych pod drogę ul. Ogrodowa w Jabłonnie.
Budynek po byłem sklepie GS „Samopomoc Chłopska" w miejscowości Jabłonna
zlokalizowany na dz. Nr 274/2 stanowi własność Gminy Brody na podstawie księgo wieczystej
KI1 H/00046545/9.
Jak już wyjaśniono w 2017 roku, likwidator Gminnej Spółdzielni „SCh" nie posiada tytułu
prawnego do przedmiotowego budynku. Syndyk masy upadłości dłużnika GS „SCh" w likwidacji z
siedzibą w Brodach Pan Dariusz Polański zwrócił się do Gminy Brody o zakup nakładów w postaci
budynku handlowo-usł ugowego, jednak nie wskazał tytułu prawnego do przedmiotowej
nieruchomości. Po bezskutecznym pismem wezwaniu do wydania kluczy, pismem z dnia
16.02.2018r poinformowano syndyka zamiarze otwarcia budynku w dniu 01.03.2018r. W dniu
27.02.2018r do Urzędu wpłynęła odpowiedz od Syndyka podtrzymująca stanowisko, że budynek
stanowi własność upadłego i wnosząca o niepodejmowanie żadnych czynności w stosunku do
nakładów w postaci przedmiotowego budynku. Próba wejścia do budynku w dniu 1.03.br nie
powiodła się ze względu na zł e warunki atmosferyczne i braku możliwości późniejszego
zabezpieczenia mienia. Aktualnie zostało zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Brodach przygotowanie wymiany zamka w drzwiach do ponownego wejścia do budynku w celu
jego fizycznego przejęcia-odpowiedz na interpelację Pana Marka Jedlińskiego,
-zakup i zainstalowanie tablicy informacyjnej przy przystanku autobusowym w Brodach przy
ul.Paskowej w pobliżu posesji Pani Rożalskiej proponuje się sfinansować z Funduszu Sołeckiego—
odpowiedzi na interpelacje Pani Ewy Fogiel.
Rada Gminy przyjęła zlożoną informację.
Ad. 6
Wójt Gminy Brody złożył informacje z pracy między sesjami:
06.05.2018r- msza w kościele parafialnym w Krynicach wraz z radnymi z okazji
Międzynarodowego Dnia Strażaka
07.05.2018r- obchody Swięta Konstytucji 3 Maja w kościele i Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Lubieni,
11.05.2018r- podpisanie umowy z Wicewojewodą Panem Andrzejem Bętkowskim w ramach
programu MALUCH PLUS,
13.05.2018r — mecz wyjazdowy Kamienna Brody— MKS Unia Sędziszów.
16.05.2018r —spotkanie otwarte w świetlicy CKiAL w Brodach z Anną Krupką —Posłem na Sejm
RP, Agatą Wojtyszek —Wojewodą Swietorzyskim, Danutą Krępą- Starostą
Starachowickim Agatą Gałką-Bemacką dyrektorem biura wojewody oraz
mieszkańcami Gminy Brody.
zgromadzenie
wspólników w PWiK Starachowice
17.05.2018r18.05.2018r- spotkanie z dyrektorem ZDP w Starachowicach Panem Leszkiem Smigasem w celu
omówienia spraw różnych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Brody,
19.05.2018r —finałowa gala 42 Buskich Spotkań z Folklorem wraz z zespołami śpiewaczymi:

„Brodowianki” i „Echo Adamowa", oraz solistkami Panią Martą Zawłocką i Panią
Wiesławą Kiełek,
20.05.2018r— mecz Kamienna Brody — Naprzód Jędrzejów
21.05.2018r —podpisanie umowy na remont ul.Poprzecznej w Krynicach,
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
-spotkanie z Prezesami OSP z terenu Gminy Brody, na którym zostały omówione
sprawy 90-lecia trzech jednostek (Brody, Lubinia i Styków),
22.05.2018r —spotkanie zorganizowane prze Zastępcę Starosty Starachowickiego Pana Marka
Pawłowskiego, a dotyczące wyścigu kolarskiego ‚który odbędzie się 1 lipca
w powiecie starachowickim. Start wyścigu będzie miał miejsce w Gminie Brody przy
starotorzu w Stykowie,
-wręczenie nagród sportowcom z Gminy Brody
23.05.2018r —spotkanie z członami WOPR-u w sprawie omówienia bezpieczeństwa
wypoczywających nad Zalewem Brodzkim,
24.05.20I8r —majówka w sołectwie Kuczów,
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 35 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 zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy.
-Uchwała NrVI/36//18 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrVI/37/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrVI/38/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrVI/39/18 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Staw Kunowski.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrVI/40/18 w sprawie zmiany Uchwały NrIII/19/2009 Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 lutego 2009 roku oraz wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie na okres dłuższy niż trzy
lata
w trybie bezprzetargowym Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brodach majątku
stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia Klubu Seniora.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-Uchwał a NrVI/41/18 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Starachowicach w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do
Rady Powiatu w Starachowicach.
W dyskusji nad projektem uchwały Pan Tomasz Margula Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił,
iż po zaproponowanej zmianie okręg, w którym znajduje się Gmina Brody zyska dodatkowy mandat
radnego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Pani Monika Barańska —kierownik ref. Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki
gruntami omówiła gospodarkę Gminy Brody oraz planowane przestrzenne stan aktualny
i zamierzenia na 2018 rok.
Gmina Brody zajmuje powierzchnię 161 lun' z czego lasy i grunty leśne stanowią 72%,
użytki rolne 23% oraz pozostał e grunty 5%. Aktualny stan mienie gminy Brody stanowi
w zaokrągleniu 112 ha nieruchomości gruntowych. W dzierżawę oddano 8,5627ha, w trwały zarząd
szkoł om publicznym- 9,8928ha, w użyczenie- 11,9126ha. Grunty do rozdysponowania stanowią
powierzchnie 27,9265ha,
a w 2018 roku planuje się sprzedać nieruchomości o pow.1,7299ha. Referat czyni starania
pozyskanie gruntów rolnych położonych w Stawie Kunowskim o pow.25,1424ha, w 1Crynkach
pow.6,7937ha, w Stykowie o pow.1,2600ha, oraz dalsze pozyskanie terenów wokół zbiornika
wodnego. Zakończona została procedura nabycia własności gruntów pod drogami gminnymi
ul.Wójtowska i ul.Stoczki.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Brody obejmuje sześć
soł ectw: Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Ruda i Styków. W 2017 roku wpłynęło 59 wniosków
zmianę w miejscowym planie. Wnioski te dotyczą w większości zmiany przeznaczenia terenu na
cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, likwidacji części dróg i przeznaczenia
dział ek pod zalesienie. Ponadto w 2017 roku wpłynęły 34 wnioski dotyczących szkód w rolnictwie
przez zwierzęta leśne oraz wydano 47 nowych punktów adresowych.
Pani E.Fogiel —Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa podkreśliła
ogrom pracy wkładanej w uregulowanie spraw własnościowych szczególnie pod drogami. Wysoko
ocenia przedłożoną informację.
Pan Rajmund Dróżdż — Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów również
przyjmuje omówioną informację z oceną pozytywną
Dyskusji nie było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną informację.
Ad.9
Skarbnik Gminy Brody Pani Dorota omówiła:
-sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok,
-sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok,

-informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
roku.
Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 41.547.231,43z1 i zostały wykonane
w kwocie 41.500.465,60z1 tj.99,89%. Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą
48.443.941,93z1 i zostały zrealizowane w kwocie 43.546.694,16z1 tj.89,89%.
Spełniony jest wymógł art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „na koniec
roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki".
Łączna kwota dł ugu Gminy Brody na dzień 31.12.2017r stanowi 11,81% wykonanych
dochodów ogólem budżetu. Wynik wykonania budżetu za 2017 rok to deficyt w kwocie
2.046.228,56z1 przy planowanym deficycie w kwocie 6.896.710,50A.
Fundusz Soł ecki zaplanowany na 2017 rok w kwocie 327.521,79z1 w tym:
- na wydatki bieżące: 103.486,69A -wykonano 97,93% planu,
- na wydatki majątkowe: 224.038,10zł- wykonano 91,75% planu.
Radni otrzymali informację z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w 2017 roku przez
poszczególne referaty Urzędu.
Referat Inwestycyjny wyszczególnił zrealizowane zadania, a mianowicie:
-przebudowa skrzyżowania ul.Nad Torami z ul.Słoneczną w miejscowości Brody,
-przebudowa ulic w miejscowości Brody: Południowa i Słoneczna,
-przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w Brodach,
-przebudowa drogi gminnej Młynek —Lubienia I etap,
-przebudowa drogi gminnej Ruda —Adamów II etap,
-remont drogi gminnej Brody — Tatry,
-przebudowa drogi gminnej Ruda— Styków,
-remont drogi Ruda u1.1Crótka,
-remont drogi Dziurów ul.Leśna,
-przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Lipie,
-projekt przebudowy drogi gminnej Krynki— Gębice,
-opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul.Ogrodowa w Jabłonnie wraz z geodezyjnym
wydzieleniem działek,
-zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
-przebudowa pomieszczeń w budynku SP w Brodach na oddział przedszkolny wraz z rozbudową
o wiatrołap, schody i pochylnię dla niepełnosprawnych,
-przebudowa pomieszczeń w budynku SP w Krynicach na oddział przedszkolny,
-budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 9 w Rudniku,
-modernizacja części oświetlenia przy ul.Starachowickiej w Lubieni,
-projekt oświetlenia ul.Stawowej w Stawie Kunowskim na odcinku od ul.Podwale do drogi
krajowej nr 9 oraz wzdłuż w kierunku Ostrowca,
-budowa skoczni w dal przy SP w Krynkach,
-budowa mola i slipu nad zalewem Brodzkim,
-zakup stroi ludowych,

zakup bramy dmuchanej, pł otków treningowych oraz bloków startowych,
-zakup sprzętu kajakarskiego,
-doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
-zakup samochodu osobowego dla UG Brody,
zakup samochodu gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia,
Wspólnie z powiatem:
-rozbudowa drogi powiatowej: Krynki —Brody,
-przebudowa mostu na rzece Kamiennej w Stykowie,
Prowadzący sesję odczytał Uchwałę nr57/1/2018 VIII Skł adu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Body za 2017 rok.
Pani E.Fogiel —Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
podziękował a wszystkim służbom za dobrą pracę, gdyż oblicze gminy i placówek oświatowych
bardzo się zmieniło dzięki realizowanym projektom. W każdej miejscowości realizowane są
inwestycje. Komisja przyjęła omówione materiały oceniając pozytywnie.
Pan R.Dróżdż —Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów stwierdził, że
jego komisja również dziękuje i pozytywnie ocenia przedstawione materiały.
Dyskusja:
-Pan J.Wójcik — potwierdził, iż kondycja finansowa Gminy jest b.dobra i możemy finansować
wykonywane zadania.
Uchwał a NrVI/42/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok.
Uchwała została podjęta jednogłoś nie.
Rada Gminy przyjęła złożoną informacje.
Ad.9
Pan Leszek Sarna — Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brody w dniu 27 kwietnia 2018r
dokonała analizy:
-sprawozdania finansowego Gminy Brody sporządzonego na dzień 31.12.20I7r
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z pozytywną opinią RIO o tym sprawozdaniu,
-informacja o stanie mienia Gminy Brody za 2017 rok
Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdania wnioskując jednogłośnie o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2017 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej ostał przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach..
Prowadzący sesję odczytał Uchwałę Nr65/1/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
10 maja 2018r, która po zbadaniu wniosku Komisji Rewizyjnej postanowiła zaopiniować go
pozytywnie.

Dyskusja:
-Pan J.Adamus —reforma oświaty w Gminie Brody została sprawnie przeprowadzona, pozyskuje się
środki i realizuje dużo inwestycji. Gmina pięknieje i chwali się to co dobre.
-Uchwała NrVI/43/18 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody została podjęta
jednogłośnie.
Pani Marzena Bemat —Wójt Gminy Brody —wszyscy pracujemy na dobro naszej Gminy, składa
podziękowania na ręce Sekretarza również dla pracowników. Dziękuje Radnym za dobrą
współpracę
i wszystkim, którym zależy na rozwoju Gminy Brody.
Ad.!!
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
Pan Tadeusz Bernaciak i Soł tys Pani Beata Szustak— prosimy o namalowanie pasów na
przejściu dla pieszych mieszkańców pod tunel na ul.Nad Zalewem w Rudzie,
-prosimy o wykonanie zjazdów w tunelu olejowym między ul. Dużą, a ul. Nad Zalewem dla
wózków
i osób niepełnosprawnych (tunel PKP,
-Pan Tadeusz Bernaciak —proszę o wykoszenie przepustu wodnego Ruda ul. Nad Zalewem,
posesja nr 18 oraz uporządkowanie wraz z udrożnieniem,
-proszę o wycięcie zwisających konarów drzew nad drogą powiatową Ruda —Styków Nr 0626T .
Zwisające gałęzie ocierają już o dachy przejeżdżających busów i większych pojazdów
-Pani Aneta Kutera —proszę o usunięcie zalegającego piachu po zimowym utrzymaniu dróg na
chodniku oraz drodze w miejscowości Brody ul.Stoczki oraz oczyszczenie rowu przy ul.Stoczki na
wysokości posesji Pana Karvvackiego,
-Pani Jadwiga Bonia —proszę o wykoszenie kanałów przy u1.0strowieckiej w Kuczowie,
-Pan Stanisław Wrona — w imieniu mieszkańców, którzy realizują nową inwestycje mieszkaniową
przy drodze gmirmej w kierunku Jabłonnej zwracam się z prośbą o utwardzenie drogi do tej i
dalszych posesji,
zwracam się również z prośbą o oznakowanie ulic w miejscowości Styków od nr do nr (znaki
informujące o numerach domów na poszczególnych ulicach.
Pan Wojciech Janiec —na prośbę mieszkańców sołectwa Młynek proszę o poprawę
bezpieczeństwa przy przejściu przez pasy dla pieszych na drodze krajowej nr 9 od strony ul.Pięknej
do przystanku autobusowego.

proponuje się wstawienie przepustu w rowie przydrożnym celem poszerzenia pobocza.
Nadmieniam, że powyższa sprawa była zaprotokołowana na zebraniu ogólnowiejskim we wrześniu
2017 roku,
-proszę o dodatkowe zamontowanie na istniejących znakach informacyjnych tabliczek ul.Sosnowej
oraz ul.Spokojnej przy drodze bajowej nr 9 w Młynku. Powyższe zadanie jest podyktowane na
wniosek mieszkańców powyższych ulic ponieważ w opinii wnioskodawców zdarza się czasami
błądzi pogotowie ratunkowe,
-Pan Rajmund Dróżdz —zwracam się z ponowną prośbą o usytuowanie przystanku gminnego dla
tras dalekobieżnych w Lubieni ul.Iłżecka (koło kościoła). Pragnę przypomnieć, ze radni
jednogłośnie zaakceptowali lokalizację. Dotyczy to Warszawa-Rzeszów i Rzeszów —Warszawa.
Przystanek ten będzie służył nie tylko mieszkańcom Gminy Brody, a też mieszkańcom Starachowic.
zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych decyzji w związku z sytuacją przelewającego się
szamba przy OSP Lubienia. Pismo z dn. 22.05.2018r „TIKA"s.c Dwojak Agnieszka, Iwona
Koszarska-Zemła Dziurów ul.Spadowa 6, plus faktura za wodę,
-zwracam się z prośbą o wycięcie krzaków, które ograniczają widoczność wyjeżdzających z Lipia
do drogi na kierunek Starachowice i Lubienia. Ostatnio miał tam miejsce wypadek.
Pani Danuta Głowacka — Soł tys wsi Lipie —proszę o zwrócenie się do Nadleśnictwa
Starachowice
i Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie gałęzi i zakrzaczeń rosnących i wystających nad drogą
powiatową dojazdową do Lipia i zakrętu w stronę Henryka, Starachowic i Lubieni ponieważ
zagraża to bezpieczeństwu jeżdżących tam samochodów.
Ad.12 Wolne wnioski:
Pani D.Głowacka —sołtys wsi Lipie —prosi o zmianę obowiązków, które zostały nałożone na
Sołtysów
w związku z szacowaniem szkód w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta leśne. Twierdzi, ze
sołtysi się do tego nie nadają i pomimo szkoleń nic o szacowaniu nie wiedzą.
Pan L.Sarna — należy do koła łowieckiego i do tej pory szacował takie szkody stwierdził, iż nowe
prawo łowieckie obejmuje cały kraj, ale na ten moment szacowanie będzie po staremu,
-Pan J.Kosiela — Sekretarz Gminy — 01.04.18r weszło nowe prawo , ale brak jest aktów
wykonawczych do ustawy. Na Sołtysów został nałożony obowiązek szacowania szkód, ale ich nie
przeszkolono w tym zakresie. Nadleśnictwa będą szkolić Sołtysów i apeluje o udział w tych
szkoleniach i tam należy zgłaszać swoje protesty.
Pan J.Adamus —proponuje takie szkolenia dla Sołtysów zorganizować w Gminie.
O udzielenie głosu poprosił mieszkaniec Kuczowa Pan Jerzy Krawczyk. Radni jednogłośnie
udzielili mu głosu.
Pan LICrawczyk —zapytał dlaczego przy zalewie wycina się drzewa i wypala trawę jak jest okres
lęgowy ptaków? I kto wyraził na to zgodę?
-Pan E.Kumek —insp. ds. ochrony ś rodowiska w UG Brody —wyjaśnił, że nie jest to wycinka tylko
podcinka drzew, a jest robiona na podstawie zawiadomienia IMiGW, że tzw międzywale musi być

utrzymane we właściwym stanie i jest to odgórny nakaz na prace pielęgnacyjne, aby przy
ewentualnej powodzi woda mogła się kontrolowanie rozlać. Prace są wykonywane pod nadzorem
ochrony środowiska oraz straży pożarnej. Okres lęgowy ptaków nigdzie nie jest określony, ale jak
tylko stwierdza się gniazda to przerywa pracę do czasu wylęgu i odchowania piskląt. Obecnie prace
są wstrzymane do odwołania. Właścicielem terenu są Wody Polskie.
Ad.13
Przewodniczący Rady o godz.13,30 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień 29 czerwca 201
roku
o godz.9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji:
— w dniu 25.06.2018r -godz.15,00
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa - w dniu 26.06.2018r- godz.15,00.

Protokołowała: W.Wójcik.

