
Protokół Nr X/2015 

Sesji Rady Gminy w Brochowie 

z dnia 30 września 2015 roku. 

 

z posiedzenia X Sesji Rady Gminy w Brochowie, która odbyła się w dniu 30 września 2015 roku o godz 
10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Brochowie. Obradom przewodniczył Pan Marek Jakubowski 
- Przewodniczący Rady Gminy w Brochowie. 

Na ogólną liczbę 15 radnych w posiedzeniu Sesji udział wzięło 15 radnych. 

Zaproszeni na posiedzenie Sesji Rady Gminy: 
Wójt Gminy Brochów - Piotr Szymański 
Sekretarz Gminy Brochów - Wioletta Dobrowolska 
Skarbnik Gminy - Krzysztof Dymkowski 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie - Artur Krawczyk 
Kierownik Gminnego Ośrodka w Brochowie - Monika Wideńska 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie proponowanego posiedzenia. 
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
4. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 
- przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Plecewice, 
- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie, 
- zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Brochów 
- uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia międzygminnego, którego celem jest 
wspólnie z innymi samorządami przygotowanie oraz aplikowanie o środki zewnętrzne i realizacja projektu 
transportowego 
- Uchwała  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika 
- uchwała dotycząca wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu o udzielenie 
informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnika 
- przedstawienie informacji na temat proponowanych stawek opłat za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków w 2016 roku 
6. Interpelacje, wnioski, wolne wnioski, zapytania. 
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy 
9. Zamknięcie obrad sesji.  
 



Ad. pkt 1-2 
Otwarcia posiedzenia X Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Jakubowski. 
Następnie powitał obecnych radnych, zaproszonych gości, sołtysów wsi, a także Wójta Gminy Pana Piotra 
Szymańskiego. Po stwierdzeniu quorum odczytany został porządek obrad, nie wniesiono żadnych uwag, 
porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. pkt. 3. 
 
Wójt Gminy - Piotr Szymański opowiada o planach budżetowych dla Gminy. Według niego są one 
planami ambitnymi. Planuje skorzystać ze środków unijnych, które będą dostępne jeszcze przez sześć lat. 
Ma w planach przede wszystkim polepszyć warunki dostępu do leczenia, rozszerzyć leczenie o 
rehabilitację. Chce pozyskiwać nowe urządzenia typu USG, a także zatrudnić nowych specjalistów. 
Kolejną rzeczą jest stworzenie boiska z bieżnią, boiska wielofunkcyjnego ( boisko do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej, czy też gry w tenisa),  a także boisko typu Orlik.  
Następnym tematem poruszonym przez Wójta Gminy jest temat wodociągów. Proponuje by podzielić je 
na dwa wnioski - Przęsławice, Kromnów, oraz jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę będą dołączone Górki i 
Hilarów, natomiast w drugim wniosku znajdowała by się reszta Gminy, pozostająca bez wodociągów. 
W planach zostaną ujęte także szkoły z Gminy Brochów. Będzie stworzona Gminna Akademia 
Sportu,gdzie najmłodsze dzieci będą mogły zapisywać się na różne zajęcia sportowe. Dodatkowy jest 
projekt " Mały inżynier", gdzie dzieci będą rozwijać się pod względem naukowym. 
 
Kierownik Ośrodka Zdrowia w Brochowie - Monika Wideńska - opowiada o prowadzonych w przychodni 
poradach, oraz badaniach wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Przedstawia terminy i godziny przyjęć 
lekarzy, oraz wykonywanych badań. Tłumaczy o trudach pozyskiwania takich lekarzy jak kardiolog, 
reumatolog, czy neurolog. Przedstawia plany swoje oraz Wójta Gminy w sprawie otrzymania certyfikatu 
ISSO, który otworzy nam nowe możliwości rozwoju Ośrodka.   
 
Propozycja Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Jakubowskiego w sprawie włączenia Uchwały 
dotyczącej nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie do porządku obrad Sesji. 
Uchwała została włączona przez radnych do obrad jednogłośnie. 
 
Ad. pkt 4. 
 
W związku z przedstawioną już informacją z wykonania budżetu na Komisji 29.09.2015 roku -Informacja 
zostaje przyjęta. 
 
Ad. pkt 5. 
 
Skarbnik odczytuje zebranym radnym zmiany w budżecie Gminy. 
Brak uwag i pytań w sprawie Uchwały budżetowej. 
Za przyjęciem Uchwały - 12, przeciw - 0, oraz 3 głosy wstrzymujące. 
 



Kolejną Uchwałą jest Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania dla miejscowości Plecewice. Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Jakubowski 
odczytuje treść Uchwały.  
Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie zostaje odczytana przez 
Pana Przewodniczącego Pana Marka Jakubowskiego.  
Brak uwag. Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie. 
 
Zmiana w  Uchwale dot. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy została poddana do 
dyskusji Radnych na X Komisji Rady Gminy. 
Obecnie trwa głosowanie. Za przyjęciem Uchwały - 13 głosów, oraz 2 głosy wstrzymujące. 
 
Uchwała w sprawie woli przystąpienia Gminy Brochów do porozumienia międzygminnego została 
odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Jakubowskiego.  
Za podjęciem Uchwały - 14 głosów, oraz 1 głos wstrzymujący. 
 
Przewodniczący Rady odczytuje wybrany zespół opiniujący: 
 
Przewodnicząca Zespołu - Pani Wioletta Dobrowolska 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Pan Tomasz Staszewski 
Członek Zespołu - Pan Janusz Miecznikowski. 
Za podjęciem Uchwały w sprawie powołania zespołu opinującego kandydatów na ławników przystąpiło 
15 radnych.  
Kolejna Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z.s w Radomiu informacji 
o kanydatach na ławników zostaje poddana do głosowania i przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
Zgłoszeni kandydaci to : Pani Anna Kołecka oraz Pan Włodzimierz Przyżycki. 
 
Kolejnym punktem jest podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie nadania statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie.  
Uchwała zostaje podjęta 14 głosami, oraz 1 głosem wstrzymującym. 
 
Następnie następuje podjęcie Uchwały w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie. Za 
podjęciem Uchwały - 14 głosów, oraz 1 głos wstrzymujący. 
 
Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie Pan Artur Krawczyk mówi o złożeniu 
wniosku do Wójta Gminy Brochów Pana Piotra Szymańskiego o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zostały wykonane dwie kalkulacje. Pierwsza 
była przed otwarciem Stacji Uzdatniania Wody, a druga po otwarciu już z jej uwzględnieniem. Kierownik 
przedstawia stawki zaopatrzenia za wodę oraz za odprowadzenie ścieków. Dodatkowo przedstawia 
koszty utrzymania pomp oraz ich awarii.  
Trwa dyskusja radnych na temat studzienek przydomowych. 



 
Radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom zostaje przedstawiona strona internetowa Gminy Brochów 
przez informatyka Pana Arkadiusz Piłasiewicza. 
  
Ad. pkt. 6-7. 
 
Pani Sołtys Elżbieta Krupińska – prośba o zamieszczenie ławek przy przystankach autobusowych dla 
dzieci. 
 
Pani Sołtys – Teresa Jeznach – brakująca deska na moście w Nowej Wsi Śladów. 
 
 
Ad. pkt. 8. 
 
Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
Za przyjęciem 12 głosów, oraz 1 głos wstrzymujący. (ubyło 2 radnych) 
 
Ad. pkt. 9. 
Zakończenie obrad Sesji. 
 
 
 
 
 
 
 
 


