
RADA GMINY 
BRQDY 

Protokół  NrXV/2016 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 28 listopada 2016r. 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 
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał  
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań  zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o przygotowaniu jednostek Gminy do okresu zimowego. 
9.Informacja Wójta Gminy nit postępu w realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie 

zebrań  ogólnowiejskich 
10.Zapoznanie z założeniami planu społeczno-gospodarczego i budżetu gminy na 2017 rok(zadania 
inwestycyjne, podatki). 
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 2 osoby nieobecne (E.Fogiel, J.Adamus). 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bernat 	-Wójt Gminy 
-Pan M.Gutowski 	-Z-ca Wójta 
Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 

-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy 
-Pan Sł.Dziura 	-Adwokat 
-Pan P.Zięba 	-kier. Ref.Organizacji 
-Pan M.Bidziński 	-insp. w UG Brody 
Pani K.Bemaciak 	-kier. ZGK w Brodach 
Sołtysi 

-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Prowadzący sesję  odczytał  tematyka obrad informując o wprowadzeniu dodatkowej 

uchwały, z którą  radni zapoznają  się  w przerwie obrad oraz o podziękowaniu uczniom 
nagrodzonym w konkursie na zagospodarowanie obrzeży zbiornika wodnego i informacji nit 
światłowodu. Rozszerzona tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokoły z sesji z dnia 28.10.16r i nadzwyczajnej z dnia 08.11.16. zostały przyjęte 

jednogłośnie z poprawką  zapisu w protokole pierwszym: „droga do Gębie będzie remontowana 
w roku 2018". 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na sesji październikowej i nadzwyczajnej omówił  Pan Jan 

Kosiela Sekretarz Gminy informując, że: 

-Uchwała NrXIII/75/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020, 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIII/76/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIII/77/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIII/78/16 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody oraz 
nadania jej statutu. 
Uchwała w trakcie realizacji zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIV/79/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020, 
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXIV/80/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Pani A.Kutera dopytywała się  o realizację  Uchwały NrXIII/76/16, a szczególnie punktu 
dotyczącego: "Rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w Gminie Brody"- odpowiedzi 
udzielił  Z-ca Wójta informując, że w tym temacie jest przygotowany projekt kolejnej uchwały, 
która będzie szczegółowo przedstawiona Radnym w przerwie obrad. 



Rada Gminy przyjęła informację  z realizacji uchwal. 

Ad.5 
Realizację  interpelacji, wniosków i zapytań  radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady 

Gminy w m-cu październik 2016 roku omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

droga ul. Nad Kamienną  przebiega po terenach PKP i nie posiada ona nawierzchni asfaltowej. 
Stanowi dojazd do posesji znajdujących się  przy tej ulicy, ale jest również  drogą  dojazdową  do pól 
i dlatego nie jest możliwe ustawienie przy niej znaku ograniczającego ruch pojazdów, 
w sprawie ustawienia lampy doświetlającej przejazd kolejowy zwrócono się  z pismem do PKP 
z prośbą  o zajęcie stanowiska. Gmina Brody rozważy możliwość  dowieszenia lampy 
oświetleniowej na ul.Spokojnej - odp. na  interpelacje Pana Leszka Sarny, 

Gmina Brody rozważy możliwość  dowieszenia lamp oświetleniowych na słupach przy ul.Polnej 
oraz ul.Klonowej, 
-ul.Polna w Stawie Kunowskim zostanie utwardzona szlaką  przez ZGK w Brodach -odpowiedzi na 
interpelacje Pana Andrzeja Jagiely, 

-wyrównanie nierówności i utwardzenie dróg dojazdowych w Lipiu zlecono do realizacji ZGK 
w Brodach - odpowiedz na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

prace związane z uzupełnieniem ubytków na drodze w miejscowości Młynek ul.Działki wykona 
ZDP w Starachowicach, 
-Gmina Brody zobowiązała wykonawcę  remontowanej drogi do oczyszczenia drogi gminnej 
w ramach realizowanej inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody-Tatry-
Polesie", a rozjeżdżone pobocza zostaną  naprawione w ramach bieżącego utrzymania dróg—
odpowiedzi na interpelacje Pani Anety Kutera 

-Gmina Brody rozważy możliwość  dowieszenia lampy oświetleniowej na ul.Wysokiej w Kuczowie 
nr 1-2- odpowiedz na interpelacje Pani Jadwigi Bonia. 

-naprawa dogi gminnej ul.Polna w Krynkach została wykonana przez ZGK w Brodach —odpowiedz 
na interpelację  Pana Janusza Adamus 

Dyskusja: 
Pan A.Jagieła dziękuje za dowiezienie i rozsypanie szlaki, 

-Pan St-aw Wrona dziękuje za sfrezowanie muld na części drogi krajowej nr 42 w Stykowie, ale 

w innych miejscach też  wymagają  sfrezowania, gdyż  od wstrząsów pękają  starsze budynki, 

-Pan R.Drozdz —stwierdził, iż  instytucje tylko połowicznie realizują  zgłaszane interpelacje 

odkładając dalszą  ich realizację  na późniejszy okres. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 



Ad. 6 
Pani M.Bernat —Wójt Gminy Brody złożyła informacje z pracy między sesjami, w których 

uczestniczyła: 
03.11.2016r— spotkanie z Regionalną  Dyrekcją  Lasów Państwowych w Radomiu w sprawach 
regulacji gruntów pod drogami, 
08.11.2016r- spotkanie z firmą  EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 
Sp.z o.o w sprawie przygotowania wniosku na kanalizację  w sołectwie Lubienia, 
09.11.2016r- spotkanie Zgromadzenia wspólników PWiK Sp.z 0.0, 
10.11.2016r- spotkanie u Notariusza w związku z regulacją  gruntów, 
11.11.2016r- uroczystość  11 listopada 
12.11.2016r —mecz w Cmińsku —przegraliśmy 1:0, 
13.11.2016r —Kongres Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Spotkanie z olimpijczykami z kategorii 
„wioślarstwo" w Gimnazjum w Rudzie 
15.11.2016r —podpisanie umowy o dofinansowanie samochodu strażackiego w Urzędzie 
Marszałkowskim 
18.11.2016r —udzielenie ślubu cywilnego. Spotkanie w Starostwie Powiatowym z Panią  Wojewodą  
dotyczącym reformy oświaty. Spotkanie Sołeckie w Stawie Kunowskim. , 
19.11.2016r —Zjazd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Starachowicach, 
23.11.2016r-spotkanie z przedstawicielami Klikom.net  w sprawie przeprowadzenia światłowodu na 
terenie Gminy Brody, 
24.11.2016r —posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 
25.11.2016r —posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa, 
26.11.2016r —jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego Nr 2 „Hubert" 
-oraz przyjmowanie interesantów w liczbie 48 osób i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła zlożoną  informację. 

Zakończył  się  konkurs dla gimnazjalistów na koncepcję  zagospodarowania obrzeży Zalewu 
Brodzkiego. Na sesji Rady Gminy Brody nagrodzono autorów nadesłanych projektów: 
Angelikę  Pocheć, Wiktorię  Bialecką  i Mateusza Pochecia — uczniów gimnazjum w Rudzie. 

Atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczyli Pani Marzena Bemat — Wójt Gminy oraz Pan Stanisław 
Wrona — Przewodniczący Rady Gminy. Uczniowskie projekty okazały się  dość  ciekawe gdyż  
w swoich projektach zaplanowali m. in. wybudowanie molo, pomostu na wyspę, skateparku, 
placów zabaw, parku linowego, sceny, wiat, miejsc do grillowania, boisk, utworzenie kąpielisk 
strzeżonych, pól namiotowych, instalację  lornetek widokowych i budowę  trasy rowerowo — pieszej 
wokół  zalewu. Wszystkie nadesłane prace powstały pod opieką  nauczycielki — Iwony Góreckiej. 
Pani Wójt podziękowała młodym planistom za pomysłowość  i powiedziała, że wszystkie te 
projekty zostaną  wzięte pod uwagę  przy projektowaniu kolejnych inwestycji nad Zalewem 
Brodzkim. 

Obecni na sesji nagrodzili Laureatów brawami. 



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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowaną  przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrXV/81/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/15 Rady Gminy 
Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na 
lata 2016-2020 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/82/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
Pani A.Kutera poprosiła o wyjaśnienie rozdysponowania kwoty 42 tys.zł  w planie finansowym 
Gimnazjum Ruda- odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik informując, że po przetargu wartość  
projektu wyniosła 30 tys.zł, a pozostała kwota jest sukcesywnie przesuwana zgodnie 
z zapotrzebowaniem. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/83/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/84/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku, 
Rolnicza Izba Obrachunkowa pismem z dnia 09.11.2016r pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 43,00 za 1dt i jest to kwota bez zmian z roku 2016. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/85/16 w spawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/78/2015 w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości,. 
W trzech pozycjach podatkowych, których przedmiot opodatkowania nie występuje na terenie 
Gminy Brody od 01.01.2017r będą  obowiązywać  nowe stawki podatkowe. W związku z tym do 
uchwały konieczne jest wprowadzenie aktualnej stawki podatkowej. W pozostałych przypadkach 
proponuje się  pozostawić  stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2016 roku 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/86/16 w sprawie zmiany uchwały NrXIII/88/2015 Rady Gminy Brcdy z dnia 
29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwala NrXV/87/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2017 
roku. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała NrXV/88/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na realizację  zadania pn. „Dowóz uczniów spoza terenu gminy Brody 
do Publicznego Gimnazjum w Rudzie" w okresie od 01.12.2016r do 31.12.2017 roku. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXV/89/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do określenia zasad 
udostępniania nieruchomości stanowiących własność  Gminy Brody, w tym pasa drogowego dróg 
niezaliczonych do kategorii dróg publicznych na potrzeby infrastruktury technicznej. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXV/90/16 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół  w Gminie 
Brody na lata 2016-2023. 
Powyższy plan określa priorytety władz Gminy na najbliższe lata w obszarze edukacji. Wskazuje 
cele, obszary i kierunki działania, które będą  realizowane w placówkach oświatowych. Plan 
umożliwi pozyskiwać  środki na działania związane z modernizacją  placówek oświatowych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Z założeniami do planu społeczno-gospodarczego i budżetu na 2017 rok zapoznała radnych 

Pani D.Dyka —Skarbnik Gminy Brody. Zasady prac nad projektem uchwały budżetowej zostały 
określone Uchwałą  NrVIII/41/2010r Rady Gminy Brody z dnia 06 sierpnia 2010 roku. 
Podstawą  opracowania budżetu na rok 2017 jest: 
- pismo Ministra Finansów określające kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z podatku od 
osób fizycznych, 
- pismo Wojewody Swiętokrzyskiego o kwotach na realizacje zadań  zleconych i kwot dotacji 
celowych, 
prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat, 
wniosków o udzielenie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych oraz planów 

finansowych kierowników referatów, jednostek i zakładu budżetowego. 
Dochody budżetu Gminy Brody zaplanowano w wysokości 36.558.960z1, a wydatki w kwocie 
42.809.589z1. Deficyt w wysokości 6.250.629z1 zostanie pokryty przychodami z kredytów 
i sprzedaży obligacji komunalnych. 
Dyskusja: 
prowadzący sesję  stwierdził, iż  na początku grudnia odbędzie się  wspólne posiedzenie obu komisji 

Rady Gminy w celu szczegółowego przedyskutowania projektu budżetu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.9 
Realizację  wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań  ogólnowiejskich omówił  Pan P.Zięba — 

kierownik ref. organizcji w UG Brody informując, że w I kwartale 2017 roku napłyną  jeszcze 
odpowiedzi z instytucji, do których wnioski były przesyłane celem realizacji, a o sposobie ich 



realizacji poinformuje radnych. W celu sprawniejszej i szybszej realizacji wszelkich wniosków 
z zebrań  sołeckich, jak również  interpelacji i wniosków radnych prosi się  o szczegółowe określanie 
właściwej lokalizacji zgłaszanego problemu. 
Dyskusja: 
Radni prosili o dopisanie do realizacji poniższych wniosków: 
Pan R.Drożdz — prosi o przedłużenie ul.Podlesie do ul.Leśnej w Lubieni, zlokalizowanej wzdłuż  
ściany lasu, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie z pół  dojeźdzając przez ul.Leśną  do swoich posesji 
nie wyjeźdzając na drogę  krajową  nr 9. 
-niezbędne jest również  rondo na krzyżówce w kierunku Starachowic, 
Pan St-aw Wrona prosi o zamontowanie świateł  pulsacyjnych na przejściach przez drogę  bajową  

nr 42 w miejscowości Styków w okolicy szkoły oraz tam, gdzie chodnik przechodzi na drugą  stronę  
ulicy, 
-Pan T. Bernaciak —prosi o ustawienie w okresie letnim toi toi przy wybudowanej wiacie oraz przy 
boisku do siatkówki plażowej, 
Pani J.Bonia —prosi o położenie asfaltu na ul.Wspólnej i ul.Kanałowej w Kuczowie, 

-Pan M.Jedliński —prosi o zweryfikowanie możliwości odprowadzenia wód opadowych przez rów 
przy drodze powiatowej Jabłonna- Styków, 

Rada Gminy jednoglośnie przyjęla zlożoną  informację  z wnioskami w trakcie dyskusji. 

Pan Wojciech Gębura przedstawiciel Firmy Klikom.net  przedstawił  informację  n/t budowy 
nowoczesnej sieci światłowodowej właśnie przez tą  Firmę. Łącza internetowe działające w tej 
technologii charakteryzują  się  wysokimi prędkościami, niezwykłą  stabilnością  i odpornością  na 
warunki atmosferyczne. Każdy, kto chciałby mieć  możliwość  skorzystania z tych usług, może 
wypełnić  ankietę  dostępną  na stronie Firmy, gdyż  do 31 marca 2017 roku trwają  zapisy na listy osób 
zainteresowanych przyłączeniem się  do tej nowoczesnej sieci światłowodowej. 

Jeśli ktoś  obecnie ma umowę  zawartą  z innym operatorem, ale po jej zakończeniu chciałby 
skorzystać  z sieci światłowodowej, to również  może zapisać  się  na tę  listę. Firma uwzględni 
zgłaszane przez mieszkańców zainteresowanie w swoich planach inwestycyjnych. Im więcej osób 
zdanego obszaru zgłosi chęć  przyłączenia się, tym większe jest prawdopodobieństwo powstania 
sieci w tym miejscu. W pierwszej kolejności będą  budowane te odcinki, gdzie zbierze się  najwięcej 
osób zainteresowanych. 

Rada Gminy zapoznala się  z informacją. 

Ad.10 
Informację  o przygotowaniu jednostek gminy do okresu zimowego omówił  Pan M.Bidziński 

insp. w ref:Inwestycji UG Brody, która zawiera: 
przygotowanie jednostek OSP do okresu zimowego, 
przygotowanie szkół  do zimy 
zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

W szkołach przeprowadzono przeglądy kotłowni gazowych i zgromadzono materiał  do 
posypywania oblodzonych i ośnieżonych nawierzchni. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zlecono 



Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na warunkach ubiegłorocznych. Zakład jest 
wyposażony w niezbędny sprzęt jak również  nawiązał  współpracę  z podwykonawcą  prowadzącym 
usługi sprzętem specjalistycznym, a na terenie Bazy w Krynicach została przygotowana mieszanka 
piaskowo-solna. Zakład gwarantuje pełną  gotowość  do prowadzenia akcji zimowej w ciągu 
2 godzin po otrzymaniu sygnału od zamawiającego lub bezpośrednio po ustaniu opadów. Należy 
zaznaczyć, że wszystkie drogi w Gminie są  w V i VI standardzie utrzymania oraz w trybie 
interwencyjnym. Należy pamiętać, że większe wydatki na akcję  zimową  uszczuplą  inne pozycje 
nakładów na utrzymanie dróg, a nie zwiększają  jakości i wartości drogi. Radni i Sołtysi otrzymali 
wykazy dróg do zimowego utrzymania oraz numery telefonów interwencyjnych. 
Dyskusji nie było. 
Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.!! 
Interpelacje =zapytania, wnioski pisemne złożyli: 

Pani Aneta Kutera — na wniosek mieszkańców ul.Działki proszę  o dołożenie lampy 
oświetleniowej na słupie nr 32. Proszę  również  na prośbę  mieszkańców Budy Brodzicie o włączenie 
lampy na słupie nr 19 oraz nr 17. Lampa nr 17 znajduje się  w pobliżu przystanku autobusowego, 
zasadnym by było, aby przystanek został  oświetlony, 

Pan Tadeusz Bernaciak —proszę  o przycięcie żywopłotu w okresie zimowym przy drodze 
powiatowej w Rudzie od strony strażnicy ul.Widok 5. 

Pan Piotr Kosmala —na wniosek mieszkańca sołectwa Lipie Pana Mariana Łęckiego proszę  
O przedstawienie stanowiska Zarządu Gminy na temat budowy drogi dojazdowej tzw. 
„wierzbickiej" do Lipia, 

Pani Jadwiga Bonia— proszę  o uzupełnienie ubytków drogi szlakowej na ul.leśnej w Kuczowie. 
Proszę  o doposażenie przystanków autobusowych w kosze (Swirta i u1.0strowiecka) w Kuczowie. 

Pan Renata Kita —Sołtys wsi Bór Kunowski — proszę  o wkopanie znaku z tonażem na 
skrzyzowanu ul.Nowej i Zródlanej, ponieważ  został  przewrócony. 

Ad.12 
Wolne wnioski: 

Prowadzący sesję  odczytał  pisma, które wpłynęły do biura rady gminy: 
-pismo Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach informujące o kampanii społecznej pod 
hasłem „Czad i ogień. Obudź  czujność". Głównym jej celem jest ograniczenie ilości ofiar pożarów 
i zatruć  tlenkiem węgla. Szczegółowe informacje dotyczące kampanii i zasad bezpieczeństwa 

pożarowego w domu znajdują  się  na stronie Komendy Głównej PSP. 

-Pani A.Kutera zapytała o termin ułożenia korytek przy posesji Pani Baran i otrzymała odpowiedz 
iż  temat ten jest na bieżąco uzgadniany z właścicielką  gruntu. 



Ad.13 
Przewodniczący Rady o godz.14,10 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowani 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  29 grudnia 201E 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 

Posiedzenia Komisji: 
-Wspólna Rozwoju Gospodarczego i Finansów i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
w dniu 06.12.2016r o godz.10,00 

Protokołowała: W.Wójcik. 
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