
RADA GMINY 
BRODY 

Protokól NrXII/2017 

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 24 listopada 2017r. o godz. 8,30 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  zgłoszonych na sesjach i komisjach 

Rady 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.Przyjęcie uchwał  zgłoszonych przez Wójta Gminy. 
8.Informacja o przygotowaniu jednostek gminy do okresu zimowego, 
9.0cena działań  Wójta Gminy dotycząca poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym w Brodach, 
10.Zapoznanie z założeniami planu społeczno-gospodarczego i budżetu gminy na rok 2018 
(podatki, inwestycje). 
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 wszyscy obecni. 

W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście: 
-Pani M.Bemat 	-Wójt Gminy 
-Pan Jan Kosiela 	-Sekretarz Gminy 
-Pani D.Dyka 	-Skarbnik Gminy Brody 
-Pan Sławomir Dziura- adwokat 
-Pani Karolina Szczałuba-kierownik nadzoru zbiornika wodnego Wióry i Brody 
Pan J. Stachuczy 	-radny powiatu Starachowic 

-Pan Jacek Wójcik -kier.ref.inwestycji w UG Brody 
Pan E.Kumek 	-insp. ds. ochrony środowiska 

-kierownicy referatów 
-Sołtysi 
-mieszkańcy gminy 
-regionalna prasa 



Ad.2 
Zaproponowaną  tematykę  radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.3 
Protokół  z sesji z dnia 27.10.17r został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 
Realizację  uchwał  podjętych na poprzedniej sesji omówił  Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy 

informując, że: 

-Uchwala NrXI/76/17 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Brody na lata 2017-2023 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

-Uchwała NrXI/77/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. 

Uchwała NrXI/78/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana 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 omówił  Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że: 

tablice informacyjne w miejscowości Bór Kunowski zostaną  oczyszczone do końca listopada br 
-interpelację  dotyczącą  zamontowania lustra drogowego na u1.4-go lipca w Borze Kunowskim przy 
przystanku autobusowym przekazano do ZDP w Starachowicach jako zarządcy drogi celem 
bezpośredniego załatwienia, 
w celu zamontowania progu zwalniającego na ul.Podwale „konieczne jest wcześniejsze omówienie 

sprawy na zebraniu wiejskim lub wniosek z podpisami mieszkańców tej ulicy określający miejsce 
montażu oraz zgodę  na jego lokalizację. Po rozpatrzeniu takiego wniosku gmina dokona zmiany 
w projekcie organizacji ruchu i zleci wykonanie, 
-ścieżka/droga od kładki na rzece Kamiennej do przejazd kolejowego w Stawie Kunowskim 
przebiega przez działki prywatne. Gmina nie może ze środków publicznych finansować  remontu 
takiej drogi. -odp. na  interpelacje Pana Andrzeja Jagiely 

-nawiezienie dystruktu, wyrównanie i utwardzenie ul.Ogrodowej w miejscowości Jabłonna zlecono 
do realizacji ZGK w Brodach, 
Urząd zwrócił  się  pismem do PWiK w Starachowicach jako zarządcy sieci wodociągowej cele 

wyjaśnienia i usunięcia przyczyn ciągłych przerw i braków wody w miejscowości Jabłonna - 
odpowiedzi na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego, 



- Urząd zwrócił  się  pismem do Starostwa Powiatowego w Starachowicach celem umieszczenia 
zadania wybudowanie chodnika przy ul.Szlcolnej w Brodach w budżecie Powiatu na 2018 rok-
odpowiedz na interpelacje Pani Ewy Fogiel, 

-montaż  słupa oświetleniowego przy wyjściu z peronu w miejscowości Adamów (skrzyżowanie 
ul.Gómej i ul.Szkolnej) wymaga wprowadzenia zadania do budżetu gminy celem zabezpieczenia 
środków finansowych na jego realizację  oraz uzyskanie stosownych zezwoleń- odpowiedz na 
interpelacje Pani Angeliki Boroń. 

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu dokonała oczyszczenia terenu przylegającego do budynku 
szkoły (opaski betonowej). Zabieg ten spowodował  znaczne zmniejszenie zawilgocenia piwnic 
budynku szkoły. W okresie wiosennym sprawa odwodnienia zostanie wznowiona, 
-Na chwilę  obecną  brak jest miejsca w pasie drogowym na wykonanie rowu odwadniającego przy 
ul.Podłaziska wzdłuż  ogrodzenia przy szkole podstawowej (około 50 m). Wykonanie powyższego 
będzie możliwe po przesunięciu około 80m ogrodzenia szkolnego w celu uzyskania wystarczającej 
ilości miejsca na rów i pobocze. Umożliwi to również  odprowadzenie wody z terenu przy budynku 
szkolnym - odpowiedzi na interpelacje Pana Piotra Kosmali, 

-usunięcie ubytków na ulicy Północnej i ul.Złotej w Dziurowie zlecono do realizacji ZGK 
w Brodach, 
-naprawę  barierki na mości w Dziurowie zlecono do realizacji ZGK w Brodach, 
-naprawę  przepustu na ul.Spokojnej zlecono do realizacji ZGK w Brodach, 
-zwrócono się  do wykonawcy drogi na ul.Leśnej w Dziurowie o uzupełnienie tłuczniem ubytków 
w ramach gwarancji —odpowiedzi na interpelacje Pana Leszka Sarny 

Dyskusja: 
-Pan L.Sarna —zwrócił  uwagę, że naprawa ubytków tym samym materiałem po opadach deszczu 
spowoduje taki sam efekt. 

Rada Gminy przyjęta złożoną  informację. 

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

uczestniczyła: 
04.11.2017r-uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku nowego wozu strażackiego dla 
jednostki OSP w Lubieni 
06.11.2017r- podpisanie Aneksu do umowy w SBRR na realizacje zadania pn."przebudowa dróg 
w miejscowości Brody ul.Południowa i ul.Słoneczna" 
08.11.2017r-spotkanie ze Starostem Starachowickim w celu omówienia inwestycji drogowych na 
terenie całej gminy jak również  poruszone zostały sprawy różne dotyczące dobrej współpracy, 
10.11.2017r- podsumowanie projektu w Ośrodku Wypoczynkowym 'Oczko" — TOP CHEF — 
Młodzieżowy Mistrz Kuchni zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną", 



11.11.2017r- Gminne Obchody Narodowego Dnia Niepodległości, które rozpoczęły się  mszą  św. 
w Kościele w Krynkach, a następnie odbył  się  przemasz na dalsze uroczystości w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Krynkach, 

na zaproszenie Starosty Starachowickiego Pani Danuty Krępy wspólne śpiewanie piosenek 
patriotycznych w SCK w koncercie „Spiewnik polski" 
12.11.2017r —promocja powiatu Starachowiciciego razem z ALLE Babkami ze Stykowa 
i Wicestarostą  Starachowickim Panem Markiem Pawłowskim w Wojewódzkim konkursie potraw 
z gęsi „smak gęsiny w Gminie Raków", 
16.11.2017r —spotkanie z Zespołem śpiewaczek —Brodowianki, na którym wraz z Prezesem 
Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" Panią  Wieslawą  Wójcik zostały przekazane stroje 
folklorystyczne (gmina napisała wniosek do konkursu Odnowa Wsi Swiętokrzyskiej na 2017r), 
-wyjazd do notariusza w sprawie regulacji gruntów 
17.11.2017r —otwarcie ul.Pięknej w Młynku, 
18.11.2017r —udzielenie ślubu cywilnego, 
uroczystość  70-lecia Koła łowieckiego „Nemrot" 

19.11.2017r —mecz Kamienna —Brody —GKS Nowiny (wygrana 2:0), 
21.11.2017r —połączona Komisja Budżetu i Oświaty. 
23.11.2017r- urlop wypoczynkowy 

-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 48 osób i bieżąca praca urzędu. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

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

Brody, oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy. 

-Uchwała NrXII/79//17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie w ośmioletnią  
Publiczną  Szkołę  Podstawową  im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXII/80/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Brodach w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.Janusza Korczaka w Brodach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXII/81/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową  
w Dziurowie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXII/82/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Kpinkach w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  



Podstawową  im. Jana Barańskiego wchodzącą  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krynicach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXII/83/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową  w Lipiu. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/84/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową  im. Jana Pawła II 
w Lubieni, wchodzącą  w skład Zespołu Szlcolno-Przedszkolnego w Lubieni. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXII/85/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rudzie w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową  w Rudzie wchodzącą  w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXII/86/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Stykowie, wchodzącej w skład Zespołu Placówek 
Oświatowych w Stykowie w ośmioletni ą  Szkołę  Podstawową  im. Stefana Zeromskiego wchodzącą  
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/87/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Stykowie, wchodzącej w skład Zespołu Placówek 
Oświatowych w Stykowie w ośmioletni ą  Szkołę  Podstawową  im. Stefana Zeromskiego wchodzącą  
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/88/17 w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad trybu przyznawania nagród 
i wyróżnień  za wyniki sportowe finansowane z budżetu Gminy Brody. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/89/17 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2018 
roku. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/90/17 w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy w Brodach w Gminnej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała NrXII/91/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brody. 
Pan E.Kumek — insp w UG Brody wyjaśnił, że w uchwale tej nie ma założonych opłat za odbiór 
śmieci od gospodarstw domowych, a jedynie wzrost cen na wysypiskach co jest związane 
Z wymuszeniem segregacji śmieci. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NrXII/92/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2017-2023. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała NrXII/93/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 
Pan J.Wójcik —kier. Ref.Inwestycji w UG Brody złożył  informację  z przygotowania 

jednostek gminy do okresu zimowego. W sezonie 2017/18 i 2018/19 Gmina Brody zleciła 
kompleksowe utrzymanie dróg gminnych dwóm wykonawcom: Firmie MALIBUD 
i Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Rozliczanie za wykonane usługi odbywać  się  będzie według 
ceny jednostkowej ustalonej w drodze przetargu nieograniczonego i podpisanej umowy. 
Odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą  za 1 krn -73,44z1 brutto. Radni otrzymali wykazy dróg 
do utrzymania przez Firmę  MALIBUD oraz ZGK wraz z telefonami interwencyjnymi. Taki wykaz 
również  będzie wywieszony na tablicach ogłoszenie oraz na stronie internetowej UG. 
W budynkach użyteczności publicznej przeprowadzono przeglądy kotłowni gazowych, przewodów 
kominowych oraz zaopatrzono je w piasek do posypywania chodników. We wszystkich 8 szkołach 
przeprowadzono przeglądy kotłowni i instalacji gazowych. Wszystkie szkoły przygotowały 
materiały i narzędzia do usuwania oblodzenia i zaśnieżenia. Zakupiono sól i piach, przygotowano 
łopaty oraz miotły. Szkoły w : Adamowie, Rudzie, Dziurowie i Krynicach posiadają  odśnieżarki, 
które przygotowano do eksploatacji. 

Dyskusja: 
-Pan M.Jedliński —prosi o ujęciu w odśnieżaniu łącznika ul.Spacerowej i ul.Polnej, 
-Pan P.Kosmala —prosi o dopisanie do odśnieżania ul.Piaskowej w Lipiu, 
-Pani J.Bonia — Kuczów ul.Leśna do ostatniego mieszkania na tej ulicy, 
-Pan St.Wrona —prosi żeby sól zamienić  na gruby żwir jeśli to możliwe. Odpowiedz: taką  uwagę  
dopisano przy podpisaniu umowy. 

Rada Gminy przyjęła złożone informacje. 

Ad.9 
Informacje dotyczącą  podjętych działań  na rzecz poprawy jakości wody w „Zalewie 

Brodzkim" przez RZGW złożyła zaproszona na sesję  Pani Katarzyna Szczaluba kierownik 
Zlewni w Brodach i Wórach. Zarząd Zbiornika decyzją  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach otrzymał  dofinansowanie na realizację  



zadania pn." opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamiennej 
i rekultywację  zbiornika wraz z koncepcją  techniczną  dla jego wdrożenia przewidzianą  do realizacji 
na lata 2017-2018". W tej chwili wyłoniono firmę, która wykona montaż  i instalację  rejestratorów 
do pomiaru przepływów elektrolizatorów oraz temperatury wody na 4-ch dopływach do zbiornika: 
-na cieku Stykowskim, 
- przy moście w Michałowie, 
-na cieku dopływającym od strony Brodów, 
-na cieku dopływającym od strony Krynek. 
W przyszłym roku zostaną  zainstalowane 2 boje pomiarowe, które będą  miały jeszcze szerszy 
zakres pomiarów. Jedna przy moście w Stykowie, druga w zbiorniku Ruśnia. Cały program jest 
objęty programem naukowym. Przyszły rok to zbieranie danych z tych czujników, a następnie 
stwierdzenie gdzie najwięcej zanieczyszczeń  dostaje się  do zbiornika. Po analizie badań  zostanie 
opracowana koncepcja techniczna do planu oczyszczenia i poprawienie jakości wody. Całkowity 
koszt projektu przewidziany jest na 640 tys.zł  z dofinansowaniem 400tys.zł. 
Wcześniej już  były robione różne badania i koncepcje, które jednak nie przyniosły oczekiwanych 
efektów. 
Dyskusja: 
-Pan M.Bemat —Wójt Gminy — zapytała o większe inwestycje w 2017 roku wykonane przy 
zbiorniku w Brodach- odp. Pani kierownik: -wymieniono zespoły pompowe w Stykowie, odmulono 
rowy odwadniające, wykonano bariery ochronne poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, 
codziennie czyszczona jest krata ( siatki bobrowe), 
-Pan T.Bernacialc —dlaczego zmniejszyli poziom wody w zalewie?-odp. Pani kierownik- kilka 
przyczyn: budowa mostu w Stykowie, znalezione szczątki ludzkie, a potem susza, 
-Pan J.Adamus —w trakcie II etapu remontu ul.Starachowickiej w Krynicach prosi o takie 
uzgodnienie wykonania przepustu pod drogą, aby woda z zalewu nie cofała się  do zbiornika 
w „Oczku" 

Utrzymanie czystości i porządku na obrzeżach zbiornika omówił  Pan Ernst Kumek —insp. 
w UG Brody. Szereg spotkań  i rozmów z RZGW poskutkowało poprawą  czystości i wizerunku 
obrzeży zbiornika. Wybudowano slip do wodowania łodzi, a w pobliżu szkoły w Rudzie pomost. 
Wzdłuż  ulicy Panoramicznej posadzono drzewka, zorganizowano miejsca ogniskowe z ławeczkami 
oraz ustawiono kosze. Wykonano wejście na boisko do piłki ręcznej oraz ustawiane są  4 szt 
przenośnych toalet w okresie o maja do końca września. Wykonano oznakowanie i ustawiono 
tablicę  z regulaminem korzystania ze zbiornika wodnego. Skały w Rudzie zostały odsłonięte, 
a teren wokół  nich uporządkowany. Przy ul.Panoramicznej wybudowano również  wiatę  i zabudowę  
studni z wodą  zdatną  do spożycia. Podpisano aneks do umowy na wykonanie plaży w 2018 roku 
przy ul.Panoramicznej podobnie jak wyprofilowano i oczyszczono plażę  przy OCZKU w Krynicach. 

Rada Gminy przyjęła złożoną  informację. 

Ad.10 
Założenia do planu społeczno-gospodarczego i budżetu gminy na rok 2018 Radni ustalili, że 

będą  omawiane na wspólnej komisji w m-cu grudniu br natomiast podczas obrad sesji przyjęli 



stawki podatkowe na 2018 rok, które szczegółowo zostały omówione na wspólnej komisji w dniu 
21 listopada 2017 roku. Stawki te pozostają  na poziomie 2017 roku w punktach dotyczących 
mieszkańców Gminy Brody. 
Uchwala NrXII/94/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2018 roku. 
Dyskusja: 
-Pan R.Drózdz —radni wychodzą  naprzeciw rolnikom, a głównie mieszkańcom ICrynek, którzy płacą  
w gminie z tego tytułu największy podatek. Podatki dotyczące mieszkańców na 2017 roku pozostają  
na poziomie roku 2016, 
Pan J.Adamus —Pani Wójt wystąpiła do Swiętokrzyskiej Izby Rolniczej o obniżenie stawki 

bazowej żyta, gdyż  nie chce dla mieszkańców zwiększać  podatków. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwala NrXII/95/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/78/2015 z dnia 
27 listopada 2015 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

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

-Pani Jadwiga Bonia i Pan Leszek Sarna— na wniosek mieszkańców prosimy o wykonanie 
remontu wraz z budową  chodnika i oświetleniem ul.Północnej w Dziurowie, 

-Pan Stanisław Wrona —bardzo proszę  służby gminne o wystosowanie prośby do Zarządu Dróg 
Powiatowych o wykonanie przejścia dla pieszych z ulicy Młynarskiej do chodnika wybudowanego 
przy ul.Słonecznej. Wykonanie tego przejścia spowoduje zdjęcie nogi z gazu kierowców i poprawi 
bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. 

Pani Aneta Kutera— proszę  o oczyszczenie ul.Stoczki oraz przylegających poboczy, a także rowu, 
w którym zalegają  suche liście i przez to nie jest drożny. 

Ad.12 Wolne wnioski: 

Pan R.Dróżdz —w komunikacji publicznej w godzinach wieczorowych kursują  tylko busy 
z małą  ilością  miejsc dla pasażerów. Mieszkańcy się  skarżą, że nie są  przez nie zabierani. Prosi 
o interwencję  w tej sprawie. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady o godz.11,30 zakończył  obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit 
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień  29 grudnia 201'; 
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy. 



Posiedzenia Komisji: 
-Wspólna Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Oświaty, Kultury, ZdrowiE 

i Bezpieczeństwa w dniu 12.12.2017r o godz.14,00. 

Protokołowała: W.WójQik. 
tąĄ  

ds. obsługi Rddy Gyiiny w Brodach 

Wiestikva 
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