RADA GMINY
BRODY

Protokól Nr/2018

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 26 stycznia 2018r. 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.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgł oszonych na sesjach i komisjach
Rady
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy.
8.Informacja o udzielonych ulgach wynikających z Uchwały NrXLVIII/293/2014 za 2017 rok
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2017 rok,
10.Sprawozdanie z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
11 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 (R.Dróżdz).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Wójt Gminy
Pani M.Bernat
-Sekretarz Gminy
-Pan Jan Kosiela
-Skarbnik Gminy Brody
-Pani D.Dyka
awomir
Dziuraadwokat
Pan Sł
- Przewodniczący Rady Powiatu Starachowice
-Pan T. Margula
-radny powiatu Starachowickiego
-Pan J. Stachuczy
- dyr. Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swiętolłrzyskiej w Lagowie
-Pan P.Sadłocha
kierownicy referatów
-Sołtysi
mieszkańcy gminy
-regionalna prasa

Ad.2
W proponowanej tematyce obrad został wprowadzony dodatkowy punkt na prośbę
Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swiętolcrzyskiej dotyczący złożenia
informacji na temat postępów wdrażania LSR. Radni odczytaną tematykę obrad przyjęli
jednogłośnie.
Wójt Gminy Brody Pani M.Bemat przeprosiła, że nie może uczestniczyć w początkowych obradach
sesji z uwagi na obowiązki służbowe związane z powitaniem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego
PSP, który kontroluje jednostkę OSP w ICrynkach.
Tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie.
Pan Piotr Sadłocha —dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Swietolcrzyskiej omówił
projekty realizowane z LSR w ramach ogłoszonych konkursów. W gminie Brody w 2017 roku były
realizowane 2 wnioski w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020:
-Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną"- otrzymało dofinansowanie na budowę skateparku
w Brodach na kwotę 200.000z1 (100% dofinansowania). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
ze zwrotem środków do 31.12.2017r
-Ludowy Klub Biegacza Rudnik —otrzymał dofinansowanie (100%) na budowę bieżni w Brodach
na kwotę 280.000z1. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone ze zwrotem środków do 31.12.2017
roku.
W ramach konkursów grantowych w 2017 roku dofinansowanie otrzymały wnioski
w Gminie Brody złożone przez:
-Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina" w Brodach- projekt pt:"Zmiany
klimatyczne oczami dziecka"-. Wartość projektu : 14.076,98z1 (dofinansowanie 80%). Zadanie
zrealizowane i rozliczone ze zwrotem środków do 31.12.2017r.
-Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną" —projekt: „Młodzieżowy TOP CHEF- Młodzieżowy
Mistrz kuchni- jeden z najfajniejszych projektów w województwie Swiętolcrzyskim. Wartość
projektu: 8.005,25z1 (dofinansowanie 80%). Zadanie zrealizowane i rozliczone ze zwrotem
środków do 31.12.2017r.
-Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną"- projekt: „Promocja —widzicie mnie więc istnieję".
Wartość projektu: 21.439,00z1. Projekt jest w realizacji do 30.06.2018r.
Również przedsiębiorca z Gminy Brody otrzymał dofinansowanie na inwestycję budowlaną lecz
odstąpił od podpisania umowy z powodu nie uzyskania na czas pozwolenia na budowę.
Z oszczędności po realizacji wniosków planowane jest ogł oszenie konkursów jeszcze w tym
roku na rozwój działalności gospodarczej i premie na uruchomienie działalności. Przedsiębiorca
prowadzący już działalność może trzymać dofinansowanie na zakup maszyn lub komputerów.
Dodatkowym atutem będzie możliwość uzyskania zaliczki do 80% inwestycji. Natomiast na
uruchomienie działalności będą granty do 50 tys.zł. Takie konkursy będą ogłoszone w II półroczu
2018r około m-ca września.

W 2019 roku być może będą dodatkowe ś rodki dla LGD-ów jako nagrody za wysoki
wskaźnik realizacji wniosków. Łącznie dla Gminy Brody w 2017 roku wpłynęło około 550tys.zł.
pozyskanych z Funduszy Unijnych.
Dyskusji nie było.
Rada Gminy przyjęta złożoną informację.
Ad.3
Protokół z sesji z dnia 29.12.2017r został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Realizację uchwał podjętych na poprzedniej sesji omówił Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy
informując, że:
-Uchwały od NrXIII/96/1 7 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwala NrXIII/97/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zmiany wprowadzono, uchwał a zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwala NrXIII/98/1 7 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zgodnie z prośbą skierowaną do Rady Gminy ujednolicone wzory deklaracji podatkowych zostały
przyjęte i będą obowiązywały w 2018 roku,
-Uchwała NrXIII/99/17 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Brody
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 jest w trakcie realizacji.
Przedmiotowy program jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane
ze środków będących w dyspozycji 'Gminy. Skutkiem realizacji Programu będzie utrzymanie
dobrego stanu ś rodowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie efektywnego
zarządzania środowiskiem w Gminie.
-Uchwała NrXIII/100/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Brody na lata 2017-2023.
W ramach przedmiotowej aktualizacji programu rozszerzono listą przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-260056/17 pod nazwą: "Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Brody".
-Uchwala NrXIII/101/17 w sprawie uchwalenia i Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomani na 2018 rok.
Uchwał a w realizacji zgodnie z jej postanowieniami, program przyjęty do realizacji.

-Uchwała NrXIII/102/17 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok
Uchwała w realizacji zgodnie z jej postanowieniami, program przyjęty do realizacji.
-Uchwał a NrXIII/103/17 w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r i jest realizowana zgodnie z jej
postanowieniami.
-Uchwala NrXIII/104/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2018 rok.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i jest realizowana zgodnie z jej
postanowieniami.
-Uchwala NrXIII/105/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brody na rok 2018.
Uchwała jest w realizacji zgodnie z jej postanowieniami.
Uchwał a NrXIII/106/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Brody na 2018 rok
Uchwała jest w realizacji zgodnie 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 miesiącu grudzień 2017r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że:

prośbę o uzupełnienie oświetlenia przy chodniku na ul.Warszawskiej w Młynku od ul.Podgórskiej
do kościoła przekazano do ZGK w Brodach celem realizacji w ramach zlecenia na konserwację
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody-odpowiedz na interpelacje Pana Wojciecha
Janiec
- interpelację dotyczącą wystąpienia do Powiatu celem zabezpieczenia zakrętu (zainstalowanie
barier) na drodze łączącej Dziurów ze Stykowem, za przejazdem kolejowym ze względu na duży
rów, przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządcy drogi celem
bezpośredniego załatwienia -odpowiedz na interpelacje Pana Leszka Sarny,
interpelację dotyczącą uzupełnienia oznakowania pionowego na skrzyżowaniu ul.Aptecznej
i Szkolnej w Krynkach ponieważ jest nieczytelne i zdewastowane przekazano do ZKG w Brodach
celem realizacji -odpowiedz na interpelacje Pana Janusza Adamus,
dróg
-procedura zawiązana z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, a w szczególności
żowania
jest procedurą długotrwałą, wymagającą zaangażowania wielu osób i instytucji oraz zaanga
ki oznaczonej numerem
ś rodków finansowych. W roku 2017 uregulowano stan prawny dział

ewidencyjnym 275, stanowiącej drogę wewnętrzną poprzez uzyskanie decyzji Starosty
Starachowiciciego o uznaniu za mienie gromadzkie, które stanowi podstawę do złożenia wniosku
o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności Gminy Brody przez Wojewodę
Swietolcrzyskiego. Decyzja Wojewody stała się ostateczna w listopadzie 2017 roku. W dalszym
etapie planowane jest ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, co związane jest
ze zgromadzeniem dodatkowych dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej.
Ponadto dokonano podział ów geodezyjnych działek przylegających do przedmiotowej drogi,
związanych z planowanym poszerzeniem pasa drogowego i wydano decyzje zatwierdzające w/w
podziały. W dalszej kolejności przeznaczone pod poszerzenie ul.Ogrodowej w Jabłonnie działki
zostaną wykupione na rzecz Gminy Brody od osób fizycznych w formie aktów notarialnych.
Gromadzona jest dokumentacja do sporządzenia aktów notarialnych zarówno od osób fizycznych
(protokoły uzgodnień) jak i stosownych instytucji. Na dzień dzisiejszy nie można określić czasu
zakończenia zadania- odpowiedz na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego.
Dyskusja:
-Pan M.Jedliński —obawia się, żeby sprawy nie przeterminowały się,
-Pan L.Sarna- otrzymał już odpowiedz z ZDP- barierki zostaną założone po odzyskaniu
z demontażu.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad. 6
Sekretarz Gminy Pan Jan Kosiela w imieniu Pani Wójt złożył informacje z pracy między
sesjami:
05.01.2018r- spotkanie opłatkowe samorządowców w Diecezji Radomskiej na zaproszenie Biskupa
Henryka Tomasika,
12.01.2018r- spotkane opłatkowe i wspólne kolędowanie na zaproszenie Starosty Starachowickiego
Pani Danuty Krępy oraz Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
14.01.2018r-spotkanie sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego, na którym zostały
wręczone puchary oraz dyplomy osobom z najlepszymi wynikami w wędkarstwie,
-msza św. w Krynicach i uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe na zaproszenie
Stowarzyszenia „Barchan ICrynki",
-spotkanie opł atkowe zorganizowane przez Koło Różańcowe Radia Maryja,
17.01.2018r — wraz z radną sołectwa Kuczów Panią Jadwiga Bonia oraz soł tysem Kuczowa Panią
Agnieszką Jeziorską zorganizowano uroczysty odbiór drogi i chodnika w Kuczowie. W tym
odbiorze uczestniczyli: Wojewoda Swietolcrzyski Pani Agata Wojtyszek, Dyrektor Zarządu
GDDKiA w Kielcach Pan Krzysztof Strzelczyk i Z-ca Dyrektora Oddziału pan Tomasz Mączyński,
wykonawca inwestycji oraz liczna grupa mieszkańców,
-wraz z przedszkolakami z terenu Gminy Brody Pani Wójt nagrywała życzenia z okazji święta:
Dnia Babci i Dziadka,
18.01.2018r- Spotkanie sprawozdawcze Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
z udziałem p.o Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkomisarza Andrzeja
Patrzałka

19.01.2018r- Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Panem
Leszkiem Smigasem w sprawie planowanych inwestycji na terenie Gminy Brody,
-Gminny Dzień Seniora w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie,
-spotkanie w WFOS w Kielcach dotyczące planowanych inwestycji związanych z kanalizacją
i możliwości zaciągnięcia pożyczki
20.01.2018r—Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicach,
21.01.2018r —koncert Gminnej Orkiestry Dętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krynkach
-wraz z zespołami śpiewaczymi z Gminy Brody wyjazd na koncert zespołu Pieśni i Tańca Sląsk do
Radomia,
23.01.2018r —Komisja Budżety i Finansów Rady Gminy Brody,
-wspólne kolędowanie w świetlicy wiejskiej w Kuczowie,
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 33 osób i bieżąca praca urzędu.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad.7
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgł oszone przez Wójta Gminy
Brody, oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy.
-Uchwała Nr1/1//18 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr/2/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani E.Fogiel podkreśliła historyczne znaczenie podjętej
uchwały, w której znalazły się środki finansowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków Krynicach oraz
kanalizację w Lubieni. Całość zadania to 21 mln, zł w tym dofinansowanie ponad 11 mln.zł. Cieszy •
tez oświata, która również otrzymuje dofinansowanie pod składane wnioski. Dziękuje wszystkim za
zaangażowanie w pozyskiwanie środków unijnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr/3/18 w sprawie określenia jednostki obsł ugującej, jednostek obsługiwanych oraz
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi kasowej
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwał a Nr/4/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Od roku 2018 PWiK nie będzie przekazywać opracowanych taryf do weryfikacji i zatwierdzania
do gmin, dla których świadczy usługi lecz do organu regulującego. W dyskusji radni wyrażali
zaniepokojenie i obawy dotyczące możliwości wzrostu cen wody, na którą nie będzie wpływu:
-Pan Sekretarz Jan Kosiela — wyjaśnił, iż w Uchwale wskazuje się Lidera (PWiK), który będzie
reprezentował Gminy w Wodach Polskich. Taryfy będą uchwalane na 3 lata. Gmina Brody jest
wspólnikiem PWiK ,więc na posiedzeniach będą rozmowy i będzie Gmina znała uzasadnienie
kosztów oraz kontrolowała te zasady. PWiK dobrze działa, a każdy musi płacić, kto wydobywa
wodę, do tej pory zysk wynosił 5%.

-Pan St.Wrona —Tworzy się monopol i jest obawa przyszłościowa, gdyż do końca nie wiemy za
czym głosujemy,
-Pan P.Kosmala —uchwała niskoemisyjna też była kontrowersyjna i wcale nam się gorzej nie żyje.
Każdy zagłosuje według własnego sumienia.
Uchwała została podjęta większością głosów (8 za: E.Fogiel, J.Bonia, J.Adamus, W.Janiec,
P.Kosmala, A.Bonia, A,Jagiela, L.Sarna) przeciw: 0, wstrzymujące się 6: St.Wrona,
T.Bernaciak, A.Kutera, M.Jedliński, J.Wójcik, T.Budzyń)
Uchwał a Nr/5/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Starachowice.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr/6/18 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań z zakresu utrzymania czystości
i porządku na terenach będących, przyległych do zbiornika wodnego Brody Ilżeckie tj. zadań
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a Nr/7/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegół owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brody".
W uchwale likwiduje się dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwał a Nr/8/18 w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Uchwała została odjęta jednogłośnie.
Uchwała Nil/9/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Brody.
W związku z analizą prawną dokonaną przez służby Wojewody i wskazania dostosowania zapisów
do określonych wymogów Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.12.2016r. Regulamin
został uzupeł niony i ponownie przedstawiony do uchwalenia.
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
Uchwala Nr/10/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/20/2007 r. Rady Gminy
w Brodach z dnia 23 marca 2007 r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości podatku rolnego i leśnego ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pani Skarbnik D.Dyka wyjaśniła, iż pobór podatku przez Sołtysów (inkasentów) reguluje Ordynacja
Podatkowa, jednakże, aby nie było niedomówień proponowana uchwała posiada zapis, w którym
upoważnia się inkasentów do doręczenia podatnikom decyzji podatkowych i innych pism
w postępowaniu podatkowym za pokwitowaniem.
Na pytania Sołtysów o różnych sposobach doręczania pism dla osób niewidomych, ciężko chorych
lub, których nie można zastać w domu. Pani Skarbnik odpowiadał, że takie pismo zgodnie
z prawem należy włożyć do koperty i zastanowić się, czy można je przekazać osobie trzeciej
zgodnie z ochroną danych oraz pobrać imienne pokwitowanie z datą.
Uchwała został podjęta jednoglośnie.
Ad.8
Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy Brody złożyła informację o udzielonych ulgach w 2017 roku
przez Gminę Brody i jej jednostki podległe. Ulgi te dotyczą umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Urząd Gminy, GOPS, CKiAL,
Gminna Biblioteka Publiczna i CUW takich ulg nie zastosowali. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brodach umorzył odsetki na kwotę 614,51z1 oraz zadłużenie w kwocie 3.802,92z1 za
odprowadzenie ścieków oraz dostawę wody.
Rada Gminy przyjęła złożoną informacje.
Ad.9
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2017 złożył Pan P.Zieba —kier. Ref. Organizacji w UG Brody i członek
Gminnej Komisji.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adresowany jest do osób
uzależnionych od alkoholu, do ich rodzin, do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy
doświadczają przemocy w rodzinie. Realizacja zadań prowadzona jest w oparciu o corocznie
uchwalony przez Radę Gminy Regulamin. Z Gminnej Komisji wyłoniono 3 osoby zespół, który
rozpatruje wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkohol
i uzależnionych. W 2017 roku Komisji przeprowadziła 22 takie rozmowy na 32 złożone wnioski
i skierowała 4 wnioski do sądu na przymusowe leczenie. Pięć osób zobowiązano do uczęszczania
na spotkania Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina", a 3 osoby podjęły dobrowolne
leczenie.
Z funduszu Gminnego Programu sfinansowano również:
-świetlice socjoterapeutyczne w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach,
8 dzieci z rodzin wytypowanych przez GOPS w Brodach uczestniczyło w koloniach w Białym
Dunajcu,
w 9 szkołach zrealizowany został program profilaktyczny przez scenę teatralną „Kurtyna"
z Krakowa,
w ramach otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie „Rodzina" zrealizowało na kwotę 18.000zł:
festyn profilaktyczny,
-spotkanie mikołajkowe dla ponad 100 dzieci z terenu gminy Brody,
spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości,

-Jesienne Brodzicie Forum Trzeźwościowe w rocznicę działalności Stowarzyszenia.
Pani E.Fogiel —przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
i jednocześnie członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
podkreśliła jak trudny i bolesny jest to problem dla rodziny jak i samego uzależnionego. Jest to
choroba, którą można leczyć z przymusu, ale jest to długotrwały proces. Sam uzależniony nie zdaje
sobie sprawy ze stanu choroby jej przebiegu i konsekwencji. Motywuje się uzależnionego poprzez
programy terapeutyczne (nie farmakologiczne) i jest to długotrwał a i trudna praca. 400z1 wydaje się
z gminnych pieniędzy za wniosek do sądu, ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się leczyć
i zawsze warto pomagać. Dziękuje wszystkim, którzy pomagają takim osobom i nie są obojętni.
Dyskusja:
-Pan St.Wrona —uczestniczył w podsumowaniu działalności Stowarzyszenia i jest peł en podziwu
dla tych, którzy nie piją już ponad 20 lat, maja odwagę się do tego przyznać i trwać nadal
w trzeźwości.
Rada Gminy przyjęta zlożoną,informację.
Ad.10

Sprawozdanie z realizacji planów pracy w 2017 roku złożyli Przewodniczący Komisji:
-Pan Wojciech Janiec V-ce przewodniczący odczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
-Pani Ewa Fogiel —sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa,
-Pan L.Sama —sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
Rada Gminy jednogłośnie przyjęta sprawozdania.
Wójt Gminy Brody Pani Marzena Bernat podziękowała za dobrą współpracę ze wszystkimi
komisjami, dzięki czemu dobrze prosperuje gmina i się rozwija.
Ad.11
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
-Pan Leszek Sarna— proszę o podjęcie działań w celu uregulowania stanu prawnego ul. Granicznej
i Krótkiej w Dziurowi ,
-Pan Marek Jedliński —proszę o informację w sprawie przejęcia budynku po byłym sklepie GS
w Jabł onnie. Czy wspomniany obiekt jest już własnością Gminy i czy zostały dopeł nione wszelkie
procedury zamykające tę sprawę.
-Pan Janusz Adamus— proszę o zabezpieczenie był ego zbiornika na wodę znajdującego się w
pobliżu OSP Krynki. Zbiornik ten jest zbyteczny, a stanowi jedynie zagrożenie ponieważ parkują na
nim samochody też ciężarowe. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Pani Bonia Jadwiga —proszę o zainstalowanie lampy oświetleniowej na ul.Wysokiej w Kuczowie
nr 2.
Ad.12 Wolne wnioski:
Pan T.Bernaciak poprosił o dobrowolne datki na ciężko chorą mieszkankę jego miejscowości,
która ma dwoje małych dzieci, a leczenie jest bardzo drogie. W formularzu PIT można również
wpisać numer KRS 0000338389 i przekazać 1% podatku dla Niny Kumek.
Protokolarnie spisano zebraną kwotę, która wyniosła:1.317 zł i zostanie, przekazana Pani Ninie
•
z życzeniami powrotu do zdrowia.
-Pani B.Szostak —Sołtys wsi Ruda —podziękowała za datki przekazane na leczenie jej mieszkanki,
stwierdzając, że leczenie jest bardzo drogi, ale idzie w dobrym kierunku.
-Pan J.Adamus prosił o zwrócenie się z zapytaniem do Komendanta Komisariatu Policji w Brodach
realizacje wniosków zgł oszonych w dyskusji na sesji wrześniowej 2017 roku, a dotyczące:
-garażowania samochodów przez mieszkańców w niedozwolonych miejscach,
-niezabezpieczeniu psów przez ich właścicieli, przez co biegają po drogach publicznych i stwarzają
zagrożenie dla dzieci idących do szkoły oraz pieszych dorosłych,
przy dużych opadach śniegu, jego namiar z własnych posesji mieszkańcy wywożą na drogę
publiczną.
Pan J.Stachucy —radny powiatu Starachowice —prosi o dofinansowanie zakupu respiratora dla
szpitalnego oddział u ratunkowego w Starachowicach, z którego korzystają również mieszkańcy
Gminy Brody. Cena respiratora byłaby podzielona na 5 ościennych gmin.
Pan Wójt M.Bernat —prosi, aby zainteresowani przyjechali do Gminy i rozmawiali o konkretnym
dofinansowaniu.
Ad.13
Przewodniczący Rady o godz.13,30 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
cał ego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień 27 lutego 2018 rola
godz 9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów — w dniu 26.02.2018r godz. 15,00
-Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 23.02.2018r o godz.14,00.

Protokołowała: W.Wójcik.
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