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Protokl N 4 V111/2014 	 podpis 	  
Z sesji Rady Gminy w Brodac tdbytej dnia 30 pażdziernika 2014r. godz. 9SO 
w lokalu Urzędu Gminy w 	ch. 

Tematyka obrad: 

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 uchwał. 
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 uchwal zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz jednostek 
OSP w Gminie Brody 
9. Informacja Wójta Gminy n/t postępu w realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań 
ogólnowiejskich, 
10. Zapoznanie z założeniami planu społeczno-gospodarczego i budżetu na 2015 rok (zadania 
inwestycyjne, podatki), 
11. Informacja Przewodniczącego rady Gminy o zbiorczym zestawieniu oświadczeń majątkowych 
radnych, 
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy rady w mijającej kadencji, 
13.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych. 
14.Wolne wnioski. 
15.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 wszyscy obecni. 

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 Grażyna Jesionek -Radca prawna 
-Z-ca Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Starachowicach —bryg. Robert Włodarczyk 
-Prezesi i członkowie OSP z Gminy Brody, 
-kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych UG 
-sołtysi Gminy Brody 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Pan T.Margula dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach zaprosił 
zebranych do kościoła w Krynkach w dniu 9 listopada 2014 roku o godz. 17,00 na wyjątkowy i 
niepowtarzalny muzyczny koncert kameralny pt."Muzyczne barwy jesieni" w wykonaniu Zespołu 
Kameralnego „A Quattro +" z Częstochowy. 

Ad.3 
Odczytany protokół z sesji z dnia 26.09.14r. zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 września 2014 roku omówiła mgr inż. 

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

-Uchwała NrXLVII/288/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr)00(VIE1/248/13 
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brody na lata 2014-2020. 
Zmiany wprowadzono — uchwała zrealizowana, 

-Uchwała NrXLVII/289/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana. 

-Uchwała NrXLVII/290/14 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania PN. 
„przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia —Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na 
odcinku Młynek-Budy Brodzkie —etap II" realizowanego w ramach „Narodowego programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych —etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", 
Uchwała jest w trakcie realizacji -środki zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Złożono wniosek o dofinansowanie. 

Rada Gminy w Brodach przyjęła informację z realizacji uchwał. 

Ad.5 
Realizację wniosków, interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji w dniu 26 września 2014 

roku i komisjach wrześniowych Rady Gminy omówiła Pani mgr inż. B.Lipa- Sekretarz Gminy 
Brody informując, że: 
-piach z ul.Panoramicznej zostanie usunięty do 31.10.2014r. —odp. na  wniosek Pana T.Bernaciaka, 

-ubytki obok posesji Pani Grzegorzewslciej i Pani Plewa zostaną uzupełnione do 31.10.2014r.- odp 
na wniosek pani E.Fogiel, 

-oczyszczenie chodnika i rowu w okolicach mostu jest w trakcie realizacji 



-w sprawie zlecenia ustawienia większej ilości koszy nad zalewem informuje się, że zgłoszono do 
projektu budżetu na rok 2015 zabezpieczenie 10tys.zł na zakup koszy ulicznych. W związku z 
powyższym po zabezpieczeniu środków finansowych na w/w cel zostaną zakupione kosze i 
ustawione m.inn wokół zalewu —odp. na  wniosek Pana St.Wrony, 

-rowy przy ul.Leśnej zostały częściowo udrożnione. Odwodnienie przedmiotowej ulicy zostanie 
kompleksowo rozwiązane podczas jej przebudowy. Dowieszono lampę oświetleniową na łuku 
drogi, 
-po wykonaniu przeglądu kanalizacji w Adamowie stwierdzono niewielkie przecieki, które zostaną 
usunięte podczas wykonywania remontów i napraw, natomiast podniesienie zaniżonych studzienek 
jest niemożliwe gdyż znajdują się w poboczu drogi gminnej ul.Leśna- odp. na  wnioski Pana 
T.Kępy, 

-przy drogach gminnych podczas jej modernizacji w przypadku posiadania odpowiedniej szerokości 
pasa drogowego wykonywany jest również chodnik 
- budowa drogi do Malyszyna była już wielokrotnie omawiana. Wykonanie powyższego 
wymagałoby zaangażowania środków finansowych po stronie Gminy Brody, Gminy Mirzec jak 
również Lasów Państwowych, 
-ustawienia wiaty przystankowej jako zadanie z planu zostanie wykonane do końca bieżącego roku, 
-podwyższenie niwelety rowu spowoduje konieczność przebudowy wjazdów przez właścicieli 
posesji przyległych do drogi — odpowiedzi na wnioski Pani E.Sałek, 

-droga ul.Sosnowa jako połączenie miejscowości Dziurów i Adamów zostanie przedstawiona jako 
propozycja do planu budżetowego na rok 2015, 
- skontrolowano 60 posesji w zakresie odbioru odpadów o tzw. utrudnionym dojeździe i uzyskano 
potwierdzenie ilości odbieranych odpadów za okres 3 miesięcy z poszczególnych posesji od firmy 
świadczącej usługę odbioru odpadów tj. ATK Recykling. Przeprowadzone rozmowy z 
mieszkańcami [przedmiotowych posesji potwierdziły realizacje usługi, odpady są odbierane 
systematycznie i zgodnie z harmonogramem. W przypadku 3 posesji gdzie brak jest utwardzonej 
drogi dojazdowej i dojazd odbywa się poprzez drogę gruntową odbiór odpadów po opadach deszczu 
jest realizowany w innym terminie niż ustalono w harmonogramie (po telefonicznym uzgodnieniu). 
Odpady z 3 posesji nie są odbierane ponieważ mieszkańcy nie wystawiają odpadów, a na 1 posesji, 
z której bus odbiera odpady w okresie zimowym mieszkańcy zgłosili wniosek o odbieranie 
odpadów przez busa przez cały rok. Ponadto informowano mieszkańców, że w przypadku braku 
realizacji usługi odbioru odpadów należy reklamacje zgłaszać do urzędu Gminy Brody.- 
odpowiedzi na wnioski Pana D.Krzewskiego, 
-zainstalowanie progu zwalniającego na drodze publicznej wymaga zgody Starosty. Starosta 
opiniując nasz wniosek żąda stałej organizacji ruchu, która ze względu na brak zabezpieczonych 
środków w budżecie nie została wykonana, 
-sprawa zapadłych kostek przy u1.0strowieckiej została przekazana do GDDKiA, 
-przegląd studzienek kanalizacyjnych na ul.Południowej i u1.0strowieckiej zostanie wykonany w 
najbliższym terminie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych- odp. na  wnioski Pana 
A.Popis, 



-wykoszenie poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wskazanych miejscach zostało przekazane do 
ZDP w Starachowicach — odp. na  wnioski Pań: K.Łęcka i D.Głowacka, 
-ubytki na drodze wiodącej od przejazdu kolejowego w Rudzie w stronę małego zalewu zostaną 
uzupełnione do 30.11.br.- odp. na  wniosek Pana I.Cymerysa i pana T.Bernaciaka, 
-wykoszenie traw i usunięcie zakrzaczeń w Stawie Kunowskim zostało wykonane —odp. na  wniosek 
Pana J.Roman, 
-ubytki na ul.Akacjowej zostaną uzupełnione do 31.10.br. natomiast w sprawie zdyscyplinowania 
mieszkańców i dopilnowania podłączeń do kanalizacji informuje się, że Wójt Gminy Brody wydał 
90 decyzji oraz upomnień dotyczących nakazania podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Ponadto 
informujemy, że systematycznie zwiększa się ilość podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Brody od stycznia do września br podłączyło się 29 posesji — odp. na  wnioski Pana 
K.Gębura, 
-dokończenie przedłużenia oświetlenia ulicznego ul.Złotej zostanie przedstawione jako propozycja 
do planu budżetowego na rok 2015 — odp. na  wniosek Pana M.Bębas, 
-Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że wykoszenie trawy na przepompowni w 
Młynku ul.Piękna zostanie wykonane w najbliższym czasie, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych — odp. na  wniosek Pana W.Janiec, 
-W odpowiedzi na wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa: 
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że po kontroli nie stwierdzono wycieku 
wody na ul.Kościelnej —posesja Pana Rycombla, 
-powołana Zarządzeniem Nr67/2014 Wójta Gminy w Brodach Komisja dokonała przeglądu rowów 
odwadniających i oceniła ich skuteczność w odprowadzeniu nadmiaru wód w poszczególnych 
miejscowościach gminy. Wszyscy radni otrzymali pisemną informację z ewidencją rowów we 
wszystkich miejscowościach gminy Brody. 
Dyskusja: 
-Pani B.Gębura — kto usuwa zakrzaczenia w Stawie Kunowskim i za jaką kwotę —prosi 
o odpowiedz na piśmie, 
-Pan J.Adamus — awaria na wodociągu w Krynkach została wykryta i usunięta —prosi 
o dokładniejszą informację na ten temat. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

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

02.10.2014r- konwent Wójtów, 
03.10.2014r. —ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Krynkach, 
04.10.2014r. —spotkanie z mieszkańcami Boru Kunowskiego, 
06.10.2014r. —spotkanie z Kierownikiem Ośrodka terapii Zajęciowej w Kielcach, 
08.10.2014r. —ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Adamowie, 
09.10.2014r. —ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Lubieni, 
17.10.2014r. —gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Rudzie, 
19.10.2014r. —Swięto Swojskich Smaków w Krynicach, 



20.10.2014r. —ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Stykowie 
22.10.2014r. —UG Brody —warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Terapii Zajęciowej z Kalkowa, 
23.10.2014r. —Komisja Budżetowa, 
24.10.2014r. —Komisja Oświaty, 
28.10.2014r. —ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Brodach, 
29.10.2014r. —wodociągi w Starachowicach —walne zgromadzenie wspólników. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informacje. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy: 

-Uchwała NrXLVIII/291/2014 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 NrXLVIII/292/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVIII/293/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Brody lub jej jednostkom podległym. 

Uchwała została podjęta większością głosów przy 2-ch wstrzymujących się, 

-Uchwała NrXLVIII/294/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany 
Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVIII/295/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego w 2015 roku. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXLVIII/296/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-
2020. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Ad.8 
Pani A.Kucharczyk insp. w UG Brody prezentacją multimedialną przedstawiła informację o 

działalności jednostek OSP Gminy Brody od 01.01 do 30.10.2014r. natomiast Z-ca Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej bryg. Pan R.Włodarczyk również prezentacja multimedialną 
przedstawił stan bezpieczeństwa pożarowego w powiecie Starachowickim i Gminie Brody. W 
swoim wystąpieniu zaapelował do mieszkańców o szacunek, zdrowy rozsądek i logikę, a nie 
wrogość do działalności służb ratowniczych. Postawę roszczeniową, agresję słowną dało się 
zauważyć podczas podstopień i ulewnych deszczy, które nawiedziły Gminę. Nie należy 
wypompowywać wody gdy napływa lecz wtedy gdy wody już opadają. Służby pożarowe ustalają 
priorytety działań i prosi o podporządkowanie się i zaufanie. 
Dyskusja: 
-Pan T.Murzyn —wieloletni strażak OSP Krynki — dziękuje radnym za poparcie działań OSP choć 
nie wszystkim. Pan D.Krzewski ma nieuzasadnione pretensje dlatego prosi o odrobinę szacunku. 
Podpisywana jest petycja o wypłacanie odszkodowań członkom OSP tak jak zawodowej straży i 
zrównania tych ubezpieczeń- prosi o poparcie tych działań. Firma, która buduje drogę w '<rynkach 
pozostawiła piach przy remizie OSP i uszkodzony hydrant —prosi o dopilnowanie naprawy. 
-Pan T.Bernaciak —dziękuje za uruchomienie selektywnego wywoływania w jednostce OSP w 
Rudzie i umundurowanie strażaków. Teraz są dyspozycyjni i gotowi udzielać pomocy. 
-Pan I.Cymerys —w imieniu mieszkańców Brodów ul.Szkolna i własnym dziękuje za pomoc 
udzielaną w okresie podstopień. 
-Pani E.Sałek —podkreśliła zaangażowanie strażaków w zapewnieniu bezpieczeństwa i w sytuacjach 
kryzysowych ratują mienie, służąpomocą, angażują młodzież dając im dobry przykład. Prowadzone 
są szkolenia, a materiał do dyskusji pięknie przygotowany. Dziękuje za to. 
-Pan T.Kępa —dowodził akcjami podczas powodzi i podstopień i dziękuje kolegom z OSP. Stanęli 
na wysokości zadnia, nie odmawiali pomocy nawet w porze nocnej i przy silnych opadach deszczu. 
To zaangażowanie zasługuje na pochwałę i podziękowania. Udało się także pozyskać sprzęt, który 
jest bardzo ważny i pomaga w prowadzonych akcjach ratowniczych. 
-Pan R.Dróżdz —należą się słowa uznania za to co robią strażacy i podziękowania, 

Z-ca Komendanta, Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli odznaczenia: złote, srebrne 
i brązowe krzyże zasługi dla starszych druhów, a dla młodszych odznaki zasłużonych dla 
pożarnictwa. 
Wójt Gminy pogratulował wszystkim strażakom za mobilność i wszystkie akcje, w których brali 
udział i niesienie pomocy. Szczególne podziękowania skierował dla Pana T.Kępy, gdyż jest 
spokojny kiedy kieruje akcją ratowniczą. 

Rada Gminy dziękuje Komendantowi Powiatowemu Gminnym OSP za niesienie pomocy w 
szczególnych sytuacjach, w których ich pomoc jest niezbędna wyrażając szczerą wdzięczność. 

Ad.9 
Realizację wniosków mieszkańców zgłoszonych w trakcie zebrań ogólnowiejskich w 

kadencji 2010-2014 omówił Wójt Gminy mgr A.Przygoda stwierdzając, że w 95% wnioski zostały 
zrealizowane oprócz tych, które wymagały przejęcia gruntów od mieszkańców. 



Dyskusja: 
-Pani E.Salek prosi o poszerzenie drogi do Lipia i sukcesywnie realizowanie wniosków z zebrań 
ogólnowiejskich, 
-Pan T.Kępa —prosi o budowę chodnika w Adamowie ul.Starachowicka i ul.Szkolna, 

Rada Gminy przyjęła informację. 

Ad.10 
Założenia do budżetu gminy na 2015 rok omówiła Pani B.Bugaj —Skarbnik Gminy Brody 

informując, że projekt budżetu będzie gotowy na 15 listopada br i będzie nim się zajmować Nowa 
Rada. Będzie to budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych i spłatę 
rat kredytów. Szacuje się łączną kwotę długu na dzień 31.12.2015r w kwocie 1.000.000zł co 
stanowić będzie 3,33% planowanych na 2015 rok dochodów budżetu. Na wielkość dochodów 
budżetowych wpływ będą miały ustalone przez Nową Radę stawki podatkowe. 

Wydatki na inwestycje omówił Wójt Gminy mgr A. Przygoda informują, że będą 
kontynuowane prace już rozpoczęte i te, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie, oraz 
będą też stawiane propozycje dróg popowodziowych. Budżet i zadania inwestycyjne będąjuż 
zatwierdzane przez Nową Radę. Pan Wójt odpowiadał na poniższe pytania: 

Dyskusja: 
-Pan T.Bemaciak —czy są ustalone priorytety dróg gminnych —odp wszystkie drogi są pozgłaszane i 
w kolejności sukcesywnie realizowane, 
-Pan R.Dróżdz —co z przedszkolem w Lubieni? —odp. takie prace trzeba rozpocząć, 
-Pan M.Jedliński —prosi o ujęcie w planie budżetowym na 2015 rok ul.Ogrodowej w Jabłonnie gdyż 
jest najbardziej zniszczona i wąska —odp. GMINA musi przejąć grunty po nie jest właścicielem, 
-Pan A.Popis —prosi o ujecie w planie na 2015 rok remont ul.Wysokiej w Kuczowie oraz budowę 
chodnika przy drodze Nr 42, 
-Pani B.Gębura —prosi o nie zapominanie o miejscowościach Bór i Staw Kunowslci w inwestycjach 
przyszłego roku. 

Rada Gminy przyjęła złożoną informację. 

Ad.11 
Przewodniczący Rady Gminy w Brodach Pan inż. J.Stąporek złożył informację o zbiorczym 

zestawieniu oświadczeń majątkowych radnych złożonych do 30 kwietnia br za 2013 rok oraz na 2 
m-ce przed końcem kadencji czyli do 16 września br. Wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia w 
terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości w ich analizowaniu. Zwrócono jedynie uwagę 
poprawność i dokładność ich wypełnienia. Wszystkie oświadczenia zostały przekazana do Urzędu 
Skarbowego w Starachowicach oraz do opublikowania w BIP UG Brody. 
Prowadzący sesje dodatkowo zapoznał z analizą oświadczeń majątkowych przeprowadzoną przez: 
-Wójta Gminy Brody, 
-Wojewodę Świętokrzyskiego 
-Urząd Skarbowy w Starachowicach 



Ad.12 
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w Brodach w kadencji 2010-2014 złożył jej 

przewodniczący Pan inż. J.Staporek (materiał w załączeniu) składając słowa podziękowania 
wszystkim, którzy wspólnie pracowali i przyczynili się do rozwoju naszej Gminy. 

Pan Wójt mgr A.Przygoda również podziękował radnym za 4-letnią współpracę wręczając 
każdemu radnemu jako pamiątkę publikację o Gminie Brody z jednakową treścią życzeń dla 
wszystkich radnych. 

Ad.13 
Interpelacje —wnioski-zapytania pisemne złożyli: 

-Pan M.Jedliński —zwracam się z uprzejmą prośbą o naprawę nawierzchni na ul.Spacerowej 
uszkodzonej po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. Powyższa sprawa była już zgłaszana, lecz 
wykonawca nie naprawił uszkodzonego miejsca, 

-Pan T.Kępa —zwracam się z prośbą o usunięcie zakrzaczeń przy ul.Górnej w Adamowie 
zlokalizowanych naprzeciw posesji Nr 93 należącej do Pani Gwóżdz, 

-Pani R.Kita sołtys wsi Bór Kunowski —proszę o wykoszenie poboczy i zakrzaczeń na zakrętach na 
drodze powiatowej prowadzącej do Boru Kunowskiego. 

Ad.14 W wolnych wnioskach radni zostali zapoznani z: 

-pozytywną Uchwalą nr88/fI/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach z dnia 07 pażdziernika 2014 roku w sprawie opinii o Informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Brody na I półrocze 2014 roku, 

-pismem Stowarzyszenia „Kamienna" o dofinansowanie działalności do rundy jesiennej w kwocie 
20.000z1 —pismo zostało przekazane do rozpatrzenia Nowej Radzie, 

-mieszkańcy wsi Dziurów —pismo o ujecie w budżecie na rok 2015 wykonania niedokończonego 
oświetlenia ul.Zlotej, wykonanie chodnika po jednej stronie oraz utwardzenia poboczy i wykonania 
progów zwalniających na tejże ulicy —pismo zostało przekazane do rozpatrzenia Nowej Radzie 
Gminy, 
-oświadczenie członków Rady oraz Wójta Gminy Brody dotyczące działalności grupy radnych 
„Zjednoczeni w słusznej sprawie", 

-Pani B.Gębura —poprosiła o kopię powyższego oświadczenia. 

Ad.15 
Przewodniczący Rady o godz.13,30 zakończył obrady sesji Rady Gminy w Brodach po 
zrealizowaniu całego planu posiedzenia. Nie ustalono posiedzeń Komisji tym samym zakończono 



realizacje planu pracy Rady Gminy kadencji 2010-2014 choć radni będą pełnić swoje funkcje do 
czasu wyboru Nowej Rady Gminy kadencji 2014-2018. 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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