
RADA GmlNY  
W BRoDAon 

pocio 
Z sesji Rady Gmin 	rodach odbytej dnia 29 sierpnia 2014r. godz. 930 
w lokalu Urzędu G y w Brodach. 

URZĄD GMINY BRODY 
wpłynęło dn 	 15 wp...2014.. 
znak 	1.2 /1-5711L1 
ilość zal. 	  

tokół Nr XL1/2014 

Tematyka obra 

1.0twarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3.Czytanie protokołu z poprzedniej sesji i jego zatwierdzenie. 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwal. 
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesji 

i komisjach Rady. 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2014 roku 
9.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015 
10.Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli za I półrocze 2014 roku 
11.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
12.Wolne wnioski. 
13.Zakończenie obrad sesji. 

Ad.1 
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan inż Jerzy 

Stąporek, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny 
stan 15-tu radnych 2 osoby nieobecne. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pan Andrzej Przygoda -Wójta Gminy Brody, 
-Pani B.Lipa — Sekretarz Gminy Brody 
-Pani Bogumiła Bugaj -Skarbnik Gminy, 
-Pani Grazyna Jesionek -Radca prawna 
-kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych UG 
-sołtysi Gminy Brody 
-regionalna prasa 

Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 
Odczytany protokół z sesji z dnia 27.06.14r. zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2014 roku omówiła mgr inż. 

B.Lipa- Sekretarz Gminy Brody -informując o sposobie realizacji każdej z poniższych uchwał: 



-Uchwała NrXLV/280/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIIP248/13 Rady 
Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020. 
Zmiany wprowadzono — uchwała będzie realizowana zgodnie z jej postanowieniami 

-Uchwała NrXLV/281/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXLV/282/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowiciciemu 
na realizację zadania publicznego 
Uchwała w realizacji- realizowana jest zadania przebudowa drogi powiatowej w Kryrdcach przy 
udziale środków Gminy Brody, Powiatu Starachowickiego i Narodowego programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

-Uchwała NrXLV/283/14 w sprawie akceptacji planu odnowy miejscowości Krynki. 
Uchwała przyjęta do realizacji i jest załącznikiem do wniosków składanych w celu pozyskania 
środków zewnętrznych z PROW na lata 2014-2020. 

Rada Gminy w Brodach przyjęła informację z realizacji uchwał. 

Ad.5 
Realizację wniosków, interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji w dniu 27 czerwca 2014 

roku i komisjach czerwcowych Rady Gminy omówiła Pani mgr inż. B.Lipa- Sekretarz Gminy 
Brody informując, że: 
-doświetlenie ul.Leśnej możliwe będzie przy ewentualnej modernizacji oświetlenia ulicznego. Na 
chwilę obecną decyzją radnych wprowadzono ograniczenia w ilości punktów świetlnych i czasu ich 
świecenia, 
-naprawę nawierzchni ul.Podłaziska zlecono wykonawcy remontów cząstkowych firmie „Darek" 
Starachowice. Z uwagi na sytuacje powodziową i nawał prac realizacja w pozniejszym terminie — 
odp. na  wniosek Pani E.Sałek, 
-zwrócono się do ZDP w Starachowicach o zamontowanie progów zwalniających na ul.Wschodniej 
i ul.Zachodniej w Lubieni- odp . wniosek Pana R.Drożdza, 
-zwrócono się do ZDP w Starachowicach o zainstalowania bariery sprężystej przy drodze 
powiatowej w lesie w kierunku Rudy przy przepływającej rzeczce- odp. na  wniosek Panów 
ST.Wrony i T.Bernacialca, 
-zwrócono się do ZDP w Starachowicach o remont drogi powiatowej w Stawie Kunowskim od 
mostu wraz z budową chodnika —odp. na  wniosek Pani B.Gębura, 
-zwrócono się do ZDP w Starachowicach o załatanie ubytków na drodze powiatowej w Lipiu, 
Zlecono ZGK w brodach wykoszenie rowów przy ul.Komorniki i tzw. Wygodnie z terminem 
realizacji do 15.09.br. 



-zwrócono się na piśmie do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu o poprawę estetyki wokół 
obiektu szkolnego poprzez podcięcie żywopłotu i wykoszenie trawy —odp. na  wnioski Pani Sołtys 
D. Głowackiej 
-zorganizowanie przeglądu dróg powiatowych na terenie Gminy pod kątek wytypowania ich do 
naprawy lub przebudowy w roku 2015 przez Komisję Oświaty planuje się na m-c wrzesień br.- odp. 
na  wniosek Pana D.Krzewskiego, 
- otrzymaliśmy odpowiedz na wniosek Pan ST.Wrony od GDDKiA w Kielcach, w której informują, 
że wszystkie przepusty zlokalizowane pod drogą krajową nr 42 w miejscowości Styków są drożne. 
Natomiast utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntu przyległych do drogi, 
-Zarząd Stowarzyszenia „Kamienna" czyni starania w kierunku znalezienia odpowiednich osób, 
które za niewielką opłatą podjęłyby się obsługi imprez sportowych i przeszkoli ich w 
Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej w Kielcach, 
-dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego od remizy w kierunku szkoły w Lubieni i naprawiono 
usterkę, 
-nie skierowano protestu do Pana Starosty w sprawie kanalizacji w Lubieni jedynie wypracowano 
stanowisko kompromisowe na wspólnym spotkaniu, a mianowicie nie będzie opóźnień w pracach 
projektowych na tym zadaniu — odpowiedzi na wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Finansów, 
Dyskusja: 
- Pani E.Salek nie otrzymała odpowiedzi na wniosek w sprawie wjazdów ul.Starachowicka i 
ponawia wniosek, 
- Pan R.Dróżdz —ZDP oczyścił tylko wymulenie przy świętojance, 
-Pan ST.Wrona —ZDP przepusty oczyszczone tylko częściowo, ale dziękuje. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

Ad.6 
Wójt Gminy Pan mgr A. Przygoda omówił funkcjonowanie Urzędu między sesjami: 

01.07.2014r- rozmowy n/t zakupu energii, 
02.07.2014r. —wywiad dla polskiego radia, 
04.07.2014r. —rozmowy n/t strategii gminy z firmą Graczkowski. Spotkanie z Komendantem 

Policji. Udział w uroczystościach przy pomniku w Borze Kunowskim, 
20.07.2014r. —udział w Powiatowym Swięcie Policji. 
22.07.2014r. —narada z pracownikami -inwestycje, 
23.07.2014r. —spotkanie z dyrektorem ZDP - inwestycje, 
24.07.2014r. —przetarg na drogę w Dziurowie, 
28.07.2014r. —Kielce —promesy na drogę powodziowąw m.Mlynek 
30.07.2014r. —spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkanie z mieszkańcami 

n/t wykupu gruntów, 
04.08.2014r. —spotkanie n/t strategii gminy z firmą Graczkowski, 
06.08.2014r. —Wąchock —szkolenie e-świetokrzyskie, 



07.08.2014r. —udział w spotkaniu Klubu Zołnierzy Rezerwy, 
10.08.2014r. —udział w zawodach wędkarzy o Puchar Wójta, 
11.08.2014r — spotkanie z gminami n/t nowego przetargu na odbiór śmieci. Spotkanie 

z wolontariuszką ze Stanów Zjednoczonych uczącą dzieci języka angielskiego, 
12.08.2014r. —spotkanie n/t otwarcia plaży dot.festynu „Pożegnanie lata", 
13.08.2014r. —Kielce —podpisanie umowy z SBRR, 
14.08.2014r. —spotkanie z przedstawicielami firmy dot. Zakupu energii, 
15.08.2014r. —festyn „Lato nad Kamienną", 
17.08.2014r. —Kałków-udział w uroczystościach strażackich, 
20.08.2014r. —spotkanie w Starostwie n/t robót powodziowych przy drogach, 
21.08.2014r. —Komisja Budżetowa, 
24.08.2014r. —Mirzec- dożynki powiatowe, 
25.08.2014r. —wspólny objazd dróg z Zarządcą Dróg Powiatowych. Komisja Oświaty. Spotkanie 

Gmin —c.d. n/t przygotowania przetargu na odbiór śmieci, 
27.08.2014r. —zebranie z mieszkańcami ul.Granicznej i Podgórskiej n/t realizacji budowy drogi, 
28.08.2014r. —Skarżysko-Kamienna PKP —rozmowy n/t dzierżawy gruntów. 

Komendant Powiatowej Policji dziękuje za dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu 
służbowego. Oczekujemy na informacje Wojewody o ogłoszeniu klęski żywiołowej na naszej 
Gminie. Zabezpieczone w budżecie gminy środki kryzysowe nie pokryją potrzeb. Powołana została 
Komisja, która w terenie zrobi przegląd rowów i przepustów w zestawieniu, a jakim są stanie, do 
kogą należą, koszty ich napraw i ustalenie priorytetów. Najbardziej ucierpiały miejscowości: 
Brody, Styków, Dziurów, Krynki i Rudnik. Osiem przypadków kwalifikuje się do pomocy socjalnej 
i dotyczą pomieszczeń mieszkalnych. Pozostałe zgłoszenia dotyczą piwnic oraz strat w uprawach 
rolnych. Zniszczenia w infrastrukturze szacujemy na 139 tys.zł. 
Wójt Gminy dziękuje strażakom gminnym i z ościennych gmin, Panu T. Kępie, który kierował 
akcją oraz Pani A.Kucharczyk, która z urzędu na bieżąco pomagała strażakom i udzielała 
informacji. 
Dyskusja: 
-Pan D.Krzewski —Wójt poza plecami radnych organizuje spotkanie z mieszkańcami Młynka. W 
2013 roku obiecał mieszkańcom Dziurowa pomoc w oczyszczeniu rowów i nic nie zrobił. Piach 
powinien być złożony w newralgicznych miejscach, a nie czekać póżniej kilka godzin na jego 
dowiezienie, 
-Pan J.Adamus —jest w Urzędzie osoba do koordynacji działań, a gdy ludzie dzwonią i proszą o 
pomoc to pracownik jest oburzony, a ma prawo w godzinach urzędowania wykonać telefon i pytać. 
Wymiana rur pod przepusty to koszt 100zł za metr. Mieszkańców nie stać na taki wydatek i nie 
powinny ponosić takich kosztów. To należy do zarządcy drogi, 
-Pani E.Salek —jeśli Wojewoda nie ogłosi klęski żywiołowej na naszej gminie to z jakich środków 
będzie się korzystać, bo Spółka Wodna się rozwiązała, a problem pozostał. Nie obciążajmy tym 
tylko mieszkańców, 
-Pan I.Cymerys —w imieniu ul.Szkolnej w Brodach dziękuje strażakom i Panu T.Kępie, że byli i 
pomagali nawet w porze nocnej, 



-Pan R.Droźdz — dużym zaufaniem i szacunkiem cieszy się straż pożarna bo troszczą się o dobro 
innych. Nie wypominajmy sobie tylko zastanówmy się jak pomóc mieszkańcom przy drogach 
powiatowych np. zakupić rury na przepusty. Nie mamy wpływu na zjawiska pogodowe tylko 
łagodzić ich skutki, 
-Pan ST.Wrona —jest mu przykro, że za klęskę żywiołową obciąża się jednego człowieka, a sami w 
większości przypadkach jesteśmy sobie winni bo mamy zamulone lub zamurowane przepusty i tak 
zagospodarowane posesje, że nie są przygotowane do odprowadzenia wód opadowych podczas 
obfitych deszczów. Na Komisji Budżetowej wypracowano wniosek o przeprowadzeniu 
inwentaryzacji cieków i newralgicznych miejsc, które trzeba zabezpieczyć przed skutkami powodzi. 
-Pani B.Gębura —a rowy prywatne co zrobić, żeby ludzi nie zalewało? 
-Pani D.Głowacka —Sołtys wsi Lipie- woda płynie z lasu i zalewa mieszkańców. Nadleśnictwo chce 
oczyścić rów ale wspólnie z Gminą, 
-Pan A.Popis —w Sandomierzu to była powódz i tragedia, a u nas tylko podtopienia i każdy 
powinien dbać o swoją posesję i nie czekać na innych, 
-Pani A.Kucharczyk —pracownik UG -wyjaśniła sprawę telefonu i udzieliła odpowiedzi odnośnie 
składowania piachu, a mianowicie na bazie w Krynkach, bo w innym miejscu ludzie by rozkradli, 
lub zarósł by trawą. Dowiezienie piach wraz z jego załadowaniem to około 1,5 godz.i ludzie 
otrzymali pomoc —prosi o usunięcie wpisu na facebooku , bo jest to nieprawda. 
-Pan T.Kępa —słuszne są podziękowania dla strażaków, bo pracują jako ochotnicy, a były to 
długotrwale akcje oraz działanie w kilku miejscach do późnych godzin nocnych. Prosi ZGK w 
Brodach o podwyższenie i zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych, które są zalewane podczas 
opadów deszczu. 
-Pan J.Stąporek —każdy ma swoje zdanie i ocenę prosi więc o rozwagę, natomiast należy zrobić 
rozeznanie cieków i przepustów, które się uaktywniają po opadach i wyliczyć koszt ich 
udrożnienia. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

Ad.7 
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy 

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowanąprzez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrXLVI/284/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXV111/248/2013 
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVI/285/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVI/286/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 



Dyskusja: 

-Pani B.Gębura jest przeciwna zaciągnięciu pożyczki i budowie tego boiska. Pytała na Komisji jak 
się wycofać z tego zadania, ponieważ brakuje środków na usunięcie skutków podtopień i na pomoc 
ludziom. We wsiach nie ma boisk, gdzie są bardziej potrzebne, a robi się w miejscu, które nie 
nadaje się na boisko ze względu na podmokły teren, 

-Pan R.Drózdz też jest przeciwny, chciał, żeby kredyt był wzięty na przedszkole w Lubieni —to nie 
można, a teraz bierze się na boisko, 

-Pan T.Kępa —zadanie jest w planie finansowym, jeśli się wycofamy to stracimy dotacje i 
poniesiemy koszty za zerwanie umowy, 

-Pan J.Adamus —ma obawy, czy planowany granulat do wypełnienia sprawdzi się w użytkowaniu, 
prosi o zmianę na inny, 

-Pani E.Sałek —inne są teraz priorytety i w tym kierunku trzeba iść, prosi o szczegóły na jakim 
etapie jest inwestycja — odp. Pani Skarbnik- wniosek złożony do PROW i przyjęty do realizacji, 
podpisana umowa, również z wykonawcą, który pewnie zrobił zaopatrzenie pod tę inwestycję-
trudno określić koszt, bo jest kara za zerwanie umowy około 24tys.zł plus za zakupiony materiał, 

-Pan D.Krzewslci- dlaczego ta uchwała nie była podejmowana w czerwcu —odp.Pani Skarbnik- nie 
można było przewidzieć jakie będą warunlci atmosferyczne. 

Uchwała została podjęta większością głosów 8za 2 przeciw i 2 wstrzymujące się. 

-Uchwała NrXLVI/287/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody, kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury 
złożyła Pani B.Bugaj —Skarbnik Gminy Brody. 

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 29.763.936,71z1 i zostały wykonane 
w 51,72% w tym: 
-dochody bieżące w 54,91%, 
-dochody majątkowe w 0,19% w tym ze sprzedaży majątku w 5,35%. 

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 29.659.950,71z1 i zostały wykonane w 
43,89% w tym: 
-wydatki bieżące w 51,26%, 



-wynagrodzenia i pochodne w 51,30%, 
-dotacje na zadnia bieżące w 49,48%, 
-wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej w 16,58%, 
-wydatki na obsługę długu w 34,77%. 
Lączna kwota długu Gminy Brody na dzień 30.06.2014 roku wynosi 12,60% planowanych 
dochodów ogółem budżetu. wg zawartych umów na ten dzień. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przyjęła informację bez zastrzeżen. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa na Komisja zadawała pytania i otrzymywała 
odpowiedzi. Wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących. Realizacja budżetu w 
jednostkach kultury również przebiega prawidłowo. Komisja przyjmuje informacje i nie ma 
zastrzeżeń do realizacji budżetu w I-szym półroczu 2014 roku. 

Dyskusji nie było. 

Po wysłuchaniu informacji Pani Skarbnik i opinii Komisji Rada Gminy przyjęła informację o: 
-przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2014 roku, 
-kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
- i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. 

Ad.9 
Informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015 

omówił Wójt Gminy mgr A.Przygoda. W nowym roku szkolnym łącznie we wszystkich szkołach w 
Gminie Brody będzie się uczyć 1080 uczniów: klasy „0"-172, klasy I-VI-632, gimnazja -276 
uczniów. W okresie wakacji zostały zaplanowane i wykonane prace remontowo-budowlane w 
poszczególnych szkołach. Do szkół trafi 170 szt. darmowego podręcznika do I klasy „Nasz 
elementarz"z dotacji na każdą szkołę, ćwiczeniówki zakupią dyrektorzy po otrzymaniu środków. 
Będą wyprawki dla klas II, III i IV- wnioski należy składać do dyrektorów. 
Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia. 

Obie Komisje Rady Gminy nie mają zastrzeżeń do złożonej informacji. Prace remontowe w 
szkołach są na ukończeniu i nie ma zagrożeń w rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 
Dyskusja: 
-Pani E.Sałek —czy system dowożenia gimnazjalistów jest taki sam jak w roku ubiegłym- odp. Pana 
Wójta —tak odbyły się już przetargi, PKS będzie dowoził dzieci i będą 3 kursy do szkół specjalnych. 

Po wysłuchaniu opinii Komisji i dyskusji- Rada Gminy przyjmuje informację. 

Ad.10 

Informację o realizacji planu kontroli za I półrocze 2014 roku przeprowadzonych przez Komisję 
Rewizyjną złożył Pan J.Adamus —przewodniczący tej komisji odczytując protokoły i przedstawiając 
wnioski w nich zawarte. 



Dyskusję wywołała kontrola czystości na obrzeżach zbiornika wodnego i ocena działań służb za to 
odpowiedzialnych. 
-Pan A.Przygoda —Wójt Gminy — przekazywanie sobie terenu- tu jest luka ponieważ poprzednik nie 
przekazuje czystego terenu, prowadzone są ustalenia tym temacie, 
-Pan T.Kępa —wynająć jedną firmę do sprzątania i dzielić koszty na wszystkich, 
-Pan ST.Wrona —RZGW nie wywiązuje się z obowiązku, śmiecą głównie wędkarze, priorytetem 
jest dobre zabezpieczenie koszy na śmieci, 
-Pan R.Drożdz —proponuje ustawić tablice informacyjne typu „szanuj zieleń", a także 
zaproponować możliwość odzysku i skupu opakowań szklanych, metalowych itp. 

Rada Gminy przyjęła informację z planu kontroli. 

Ad.11 
Interpelacje —wnioski-zapytania pisemne złożyli: 

- Pani E.Fogiel —proszę o wykoszenie poboczy na ul.Stoczki oraz uprzątnięcie zalegającego 
namulonego przez nawałnice błota i uprzątnięcie piachu z tej ulicy. Sprawa jest szczególnie pilna ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci, które będą uczęszczać od nowego roku szkolnego do szkoły, 

-Pan ST.Wrona —zwracam się z gorącą prośbą o uprzątnięcie przez ZDP gałęzi po ściętych 
drzewach koło mlyna w Stykowie . Nadmieniam, że grube konary zostały od razu zabrane, 
-proszę również ZGK w Brodach o wyczyszczenie kanalizacji w Stykowie zamulonej piaskiem po 
ostatnich obfitych ulewach deszczu, 

-Pan R.Drożdz —czy istnieje możliwość dofinansowania do nierentownych kursów w godzinach 
nocnych (dni robocze) przez UG. Pragnę poinformować, że jest to problem dla ludzi pracujących na 
II zmianę, 

-Pani B.Gębura —proszę o uzupełnienie brakującej kratki ściekowej na moście w Stawie 
Kunowskim. Jej brak grozi niebezpieczeństwem złamania nogi przez uczestników ruchu pieszego, 
-proszę o informacje o działaniach Gminy i ich skutkach w temacie awarii linii energetycznej 
biegnącej do Boru Kunowskiego. Jakie skutki przyniosły interwencje mieszkańców i Urzędu 
Gminy, 

-Pan D.Krzewslci —proszę o zlecenie kontroli w zakresie odbioru odpadów z tzw. Posesji z trudnym 
dojazdem. Jest informacja, że kilka posesji na terenie gminy jest pomijanych, a śmieci zalegają na 
tych posesjach. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

W sprawach bieżących prowadzący sesję poinformował o: 
-konieczności złożenia oświadczeń majątkowych na 2 m-ce przed końcem kadencji czyli do 15 
września br. 
-wybory na nową kadencję 2014-2018 odbędą się 16 listopada 2014r. 



-powstało na Gminie nowe Stowarzyszenie „ Rudnik nad Staszicowskim Kanałem", 
- A.Popis —ul.Pogodna w Kuczowie na 100m zalega piach w rowach- tam nikt nie mieszka —prosi o 
udrożnienie rowu, 
-Pan I.Cymerys zaprasza w imieniu organizatorów na uroczystości w 75 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej do miejscowości Kutery na godz.15-tą. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.13,05 zakończył obrady sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji zgodnie z planem pracy 
Rady w dniu 26.09.2014r. o godz.9,30, 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ustalono na dzień 18.09.2014r. godz.10,00, 
a Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 19.09.2014r godz.10,00 

Protokołowała: W.Wójcik. • 
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