RADA GMINY
BRODY

Protokół NrIV/2018

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 28 marca 2018r. o 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.Infonnacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesjach i komisjach
Rady
6.Informacj a Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy.
8.Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach o działalności w roku 2017
oraz zamierzeniach na 2018 rok
9.Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
10.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
11.Wolne wnioski.
12.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 jedna osoba nieobecna (E.Fogiel — zwolnienie lekarskie).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Wójt Gminy
-Pani M.Bernat
-Sekretarz Gminy
Pan Jan Kosiela
-Pan Sławomir Dziura- adwokat
Pani Wioletta Kwiecień-p.o.kierownika ZGK w Brodach
- insp. ds. ochrony środowiska-Pan Ernest Kumek
kierownicy referatów
sołtysi
mieszkańcy gminy
regionalna prasa
Sołtys wsi Jabłonna Pan Janusz Ledwoń dnia 12 lutego 2018r złożył rezygnację z pełnionej funkcji
i dnia 28 lutego 2018r na zebraniu ogólnowiejskim została wybrana do pełnienia funkcji sołtysa wsi
Jabł onna Pani Aneta Jankowicz. Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi oraz Wójt Gminy
Brody Pani Marzena Bemat podziękowali za dobrą współpracę w latach 2011-2018 byłemu

sołtysowi wręczając bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton. Bukietem kwiatów również została
powitana nowa Pani Sołtys Aneta Jankowicz.
Ad.2
Zaproponowana przez prowadzącego sesję tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3
Protokoły z sesji:
zwyczajnej z dnia 27.02.2018r oraz
-nadzwyczajnej z dnia 09.03.2018r
zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.4
Realizację uchwał podjętych na sesji zwyczajnej omówił Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy
informując, że:
-Uchwała NrII/11/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała NrII/12/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała NrII/13/18 w sprawie zmiany do uchwał y NrII/17/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia
15 lutego 2017 roku
Uchwała dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Brodach na okres od dnia 01 kwietnia 2017 do czasu obowiązywania taryf
zatwierdzonych uchwałą NrII/15/2017 z dnia 15 lutego 2017r została przyjęta do realizacji zgodnie
z jej postanowieniami.
Uchwała NrII/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „STYKOVIA"
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej we wsi Styków stanowiącej część działek nr
3/9 i 258/1 będących własnością Gminy Brody.
Zgodnie z §1 w/w Uchwały wydane zostało Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Brody z dnia
27.02.2018r w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
we wsi Styków, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/1 i ogłoszenia wykazu obejmującego tą część
nieruchomości.
Uchwała NrII/15/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, zmiany w uchwale dokonano.

-Uchwala NrI1/16/18 w sprawie zmian w statucie Gminy Brody.
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, zmiany w statucie Gminy Brody
wprowadzono.
-Uchwala NrII/17/18 w sprawie zmiany w statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała NrII/18/18 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych oraz
zabezpieczeniu imprez.
Wojewoda Swiętokrzyski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 07.03.2018r stwierdził nieważność
w/w uchwały, gdyż ustalając stawkę ekwiwalentu w przypadku zabezpieczaniu imprez nie stanowi
uzasadnienia w obowiązujących przepisach i stanowi przekroczenie przez Radę Gminy delegacji
określonej przez ustawodawcę w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpożarowej.
Z sesji nadzwyczajnej:
-Uchwała NrIII/19/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała NrIII/20/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 111/20/2007 r. Rady Gminy
w Brodach z dnia 23 marca 2007 r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości podatku rolnego i leśnego ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W związku z wyborem nowego sołtysa we wsi Jabłonna zaktualizowano stosowny załącznik do
uchwały. 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 w miesiącu luty 2018r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że:
-po przeprowadzonej wizji lokalnej ul.Nad Zalewem w Rudzie słup nr 22 stwierdzono, że ulica
w tym miejscu jest wystarczająco doświetlona oraz zachowane jest rozmieszczenie lamp
oświetleniowych co drugi słup (sąsiednie słupy posiadają lampy). W zawiązku z powyższym brak
jest zasadności instalowania dodatkowej lampy oświetleniowej w przedstawionej lokalizacji,
-ubytki i pęknięcia nawierzchni ul.Dużej przy posesji nr 40 w Rudzie zostaną naprawione w ramach
umowy na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg na terenie gminy -odpowiedzi na
interpelacje Pana Tadeusza Bernaciak

-wykonanie i montaż oznakowania u1.1Crótkiej i ul.Zdrojowej w Dziurowie zlecono do realizacji
przez ZGK w Brodach -odpowiedz na interpelację Pana Leszka Sarny,
- po przeprowadzonej wizji lokalnej ul.Poprzeczna w Krynicach słup nr 10 stwierdzono, że ulica
w tym miejscu jest wystarczająco doświetlona oraz zachowane jest rozmieszczenie lamp
oświetleniowych co drugi słup (przyległe słupy posiadają lampy). Ponadto informuje się, że
w wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z pracownikiem PGE Dystrybucja S.A
w Ostrowcu Swiętolcrzyskim ustalono, że zarówno podczas przeprowadzonych w 2012 roku
oględzin sieci elektroenergentycznej jak również podczas wymiany w kwietniu 2015 roku słupa nr
10 nie było na przedmiotowym słupie zamontowanej lampy oświetleniowej. Wynika to również
z posiadanej przez gminę dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicznego oraz wykonanego
w marcu 2016 roku przeglądu oświetlenia ulicznego- odpowiedz na interpelacje Pana Tomasza
Budzyń,
-po dokonaniu wizji lokalnej na ul.Moicrej w Kuczovvie ustalono, że remont drogi zostanie
wykonany w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach pogodowych —odpowiedz na
interpelację Pani Jadwigi Bonia.
Kalendarz imprez sportowych i świetlicowych na 2018 rok zawiera wiele propozycji dla młodzieży
i osób dorosłych. Turniej warcabowy dla uczniów gimnazjów i osób dorosłych zostanie
zorganizowany w m-cu czerwcu (przed zakończeniem roku szkolnego). W zakresie tańca
towarzyskiego poszukujemy instruktora chętnego do jego prowadzenie. Jednak mogą to być zajęcia
w 100%płatne przez uczestników. Do 15 kwietnia określimy formę i koszt ewentualnych zajęć
i będziemy zbierać chętnych. Również do 15 kwietnia przedstawimy ofertę dotyczącą pieszych
wycieczek po Gminie Brody określając cel tych wędrówek i ich częstotliwość.- odpowiedz na
wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad. 6
Wójt Gminy Brody zlożyl informacje z pracy między sesjami:
28.02.2018r- zebranie ogólnowiejskie w sołectwie Jabłonna zorganizowanym w związku
w wyborem nowego sołtysa,
- spotkanie z Panią Notariusz w sprawie regulacji gruntów,
01.03.2018r- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie odbyła się uroczysta wieczornica
z okazji obchodzonego 1 marca Dnia Pamięci Zołnierzy Wyklętych. Udział w niej wzięło wielu
zaproszonych gości.
02.03.2018r- szkolenie ze zmian „Ochrony Danych Osobowych"
07.03.2018r — spotkanie z Wójtem Gminy Mirzec Panem Mirosławem Sewerynem w sprawie
polepszenia współpracy gmin sąsiedzkich,
-spotkanie z Prezesem PWiK Panem Piotrem Nowakiem w celu omówienia możliwości
przeprowadzenia inwestycji wodociągowych na terenie Gminy Brody,

-na zaproszenie radnej Kuczowa Pani J.Bonia — spotkanie z okazji „Dnia Kobiet" w świetlicy
wiejskiej,
09.03.2018r — spotkanie z wuefIstami z terenu Gminy Brody w celu omówienia imprez sportowych
zaplanowanych na 2018 rok,
-sesja nadzwyczajna,
10.03.2018r- „Dzień Kobiet" zorganizowany przez Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną",
w którym uczestniczyły 74 kobiety
13.03.2018r- spotkanie z Panią Ireną Sochacką Dyrektorem Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w celu omówienia różnych projektów m.in. projektu pn. „Rozwój
potencjał u endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego
usytuowanego w Dolinie Kamiennej",
-spotkanie z firmo EPRD obsługującą naszą gminę w zakresie projektów pn.: „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubienia". Spotkanie dotyczył o doprecyzowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
14.03.2018r — spotkanie z druhami w celu omówienia dobrej współpracy,
17.03.2018r— impreza jubileuszowa 20—lecie LKB Rudnik,
21.03.2018r —Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej, w którym uczestniczyło 27 uczniów
22.03.2018r —spotkanie z projektantem w celu omówienia lokalizacji inwestycji, które mają być
finansowane z RPO WS 2014-2020 dla projektu.: "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez
wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej
24.03.2018r — turniej tenisa stołowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie,
udzielenie ślubu cywilnego
26.03.2018r — połączona Komisja Budżetu i Oświaty,
27.03.2018r — spotkanie z Notariuszem w celu nabycia gruntów pod drogi.
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 32 osoby i bieżąca praca urzędu.
Dyskusja:
Pan M.Jedliński — prosi, aby przy rozmowach z Prezesem PWiK poruszać temat częstych przerw
w dostawie wody do miejscowości Jabłonna.
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 NrIV/21//18 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrIV/22/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała NrIV/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dla Powiatu Starachowickiego
przez Gminę Brody środka trwałego w postaci przebudowanej drogi powiatowej nr 0620T
Przymiarki-Budy Brodzicie-Działki-Młynek —odcinek Młynek-Budy Brodzkie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała NrIV/24/18 w sprawie zmiany Uchwały NrI11/12/15 Rady Gminy Brody z dnia
2 marca 2015r dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi — (nowy sołtys pani A.JanIcowicz)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała NrIV/25/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w Gminie Brody.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrIV/26/18 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018 .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwała NrIV/27/18 w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała NrIV/28/18 w sprawie podziału Gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8
Pani Wioletta Kwiecień p.o.kierownika ZGK w Brodach złożyła sprawozdanie
z działalności Zakładu za 2017 rok oraz przedstawiła zamierzenia na 2018 rok.
Zakład postał 01.09.2004r i jest jednostką organizacyjną gminy. Prowadzi własną rachunkowość
lecz działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy i rozlicza się z budżetem
gminy.
Zakład prowadzi:
-ujęcie wody pitnej w Krynkach,
dwie oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacyjną,
-bazę warsztatowo-remontową w Krynicach,
-konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
na umowę kosi obrzeża dróg i zalewu,
-na umowę odśnieża część dróg gminnych,
na bazie w ICrynIcach znajduje się Punkt Zbiórki Selektywnych Odpadów PSZOK.

Przychody Zakładu w 2017 roku wyniosły: 3.731.201,93z1 tj. 88,02% planu. Koszty 3.707.669,05z1
tj. 87,46% planu. Zysk wyniósł 23.532,88z1. Zakład zatrudnia 19 osób.
Zamierzenia na 2018 rok:
dalsza wymiana wodomierzy,
zakup nowego samochodu dostawczo-samowyładowczego,
-czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych,
-remont studzienek kanalizacyjnych.
Dyskusja:
-Pan T.Bernaciak —stwierdził, że Zakład jest bardzo dobrze prowadzony i dziękuje za to.
-Pan Miedliński — zauważył szybką reakcję kierownictwa Zakładu na każde zgłaszane potrzeby,
-Pani W.Kwiecień —podziękowała za miłą opinię i prosi o zgłaszane ewentualnych usterek, aby
szybko je usuwać.
Rada Gminy przyjęła złożoną informacje dziękując za pracę w unowocześnianie Zakładu.
Ad.9
Pan Ernest Kumek —insp. ds. ochrony środowiska omówił analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody wykonaną na dzień 31.12.2017 roku. Liczba
zameldowanych mieszkańców Gminy Brody na dzień 31.12.2017r wyniosła 10.838 osób,
a ilość złożonych deklaracji wynosi 9461 osób i stanowi 87% osób zameldowanych. Różnica ta
wynika ze zmiany miejsca zamieszkania (migracja ludzi). Opłaty są naliczane na podstawie
złożonych deklaracji. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana i podpisano umowa
z firmą ATK Recykling na okres od 01.01.2017 do 31.12.2018r na odbiór odpadów komunalnych
od mieszkańców i z ZGK w Brodach na prowadzenie PSZOKu. W 2017 roku firma ATK Recykling
odebrała z terenu Gminy Brody 779,06 MG niesegregowanych odpadów komunalnych.
Przeprowadzona analiza wykazała, że wysokość ustalonej opłaty jest wystarczająca do pokrycia
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Suma zaległości wynosi 52.271,43z1,
a ściągnięto w wyniku egzekucji 5.296,92z1. Co kwartał wysyła się upomnienia, a na koniec roku
jest robiona analiza. Sciągalność zaległości jest do 5 lat. Srodki, które zostały nie wykorzystane
w poprzednim roku budżetowym przeznacza się na zakup pojemników, koszy ulicznych oraz
tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów.
Dyskusja:
-Pan W.Janiec -zapytał czy do koszy można wsypywać popiół — odpowiedz TAK,
-Pan R.Dróżdz — dziękuje za sprawne opróżnienie koszy, to wszystko dobrze działa, a od nas zależy
czystość środowiska,
-Pan St.Wrona —prosi, aby wszyscy byli zobowiązani do płacenia za śmieci, eliminując cwaniactwo.
Zapytał również o przyczynę obniżenie poziomu wody w zalewie. Wnioskuje o zrobienie badań
osadu, który znajduje się na roślinach po obniżeniu stanu wody i jest on koloru czarnego, co jest
bardzo niepokojące.

-Pan E.Kumek — firma budująca ul.Starachowicką prosiła o obniżenie stanu wody
i prawdopodobnie będzie jeszcze obniżany.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad.11
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
Pan Stanisław Wrona— proszę o przeprowadzenia badań laboratoryjnych próbek osadu, który
znajduje się na roślinach i podłożu po obniżeniu się poziomu wody w zalewie. Nadmieniam, że
osad ten jest koloru ciemnobrunatnego i być może jego pochodzenie pozwoli ustalić przyczyną
zanieczyszczenia wóz zalewu. Osad ten występuje w dużej ilości pomiędzy mostem w Dziurowie
i Stykowie.
bardzo proszę o poinformowanie GDDKiA jako właściciela drogi krajowej nr 42, że
w miejscowości Styków ogromne ilości wody opadowej z tejże drogi zalewają posesje Pana
Zygmunta Matyśkiewicza zamieszkałego w Stykowie przy ul.Słonecznej. Proszę o wizje lokalną
i podjęcie pozytywnej decyzji w tej sprawie.
-Pani Aneta Kutera —proszę o wyjaśnienie stanu prawnego hodowli „charta polskiego" rasy psów
traktowanej jako niebezpiecznej w Budach Brodzkich. Istnieje podejrzenie, że działalność ta jest
nielegalna. Hodowla takich psów w okolicach lasów nie powinna mieć miejsca. Z obserwacji
mieszkańców właścicielka nie przestrzega obowiązków takiej hodowli. Psy biegają po lesie bez
smyczy i kagańca. Odpady biologiczne składają są przed posesją. Proszę o natychmiastowe
rozwiązanie problemu.
-wieloletnie telefonicznie zgłaszany był problem świecenia lampy na słupie nr 1 w Budach
Brodzkich. Proszę o rozwiązanie problemu i uregulowanie świecenia tej lampy.
w związku z długotrwałym składowaniem odpadów biologicznych (odchody psie) w pasie drogi
w miejscowości Budy Brodzkie proszę o natychmiastowe wyegzekwowanie usunięcia tych śmieci
przez właścicielkę posesji,
Pan Marek Jedlinski—zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w celu wyłapania
bezdomnych psów błąkających się na pograniczu Gmin: Brody i Pawłów. Odpowiedni pracownicy
Gminy zostali już poinformowani o szczegółach. Proszę o działania, aby być może wspólnie
z sąsiednią gminą rozwiązać ten trudny problem.
-Pan Piotr Kosmala —na wniosek zebrania sołeckiego proszę o ustawienie wiaty przystankowej
przy ul.Podłaziska sołectwo Lipie,
-proszę o zgłoszenie do ZDP o naprawę pobocza na drodze powiatowej w sołectwie :Lipie
ul.Starachowicka przy posesji nr 51. W chwili obecnej na poboczu znajduje się wgłębienie, które
w najbliższym czasie spowoduje ubytki w nawierzchni asfaltowej.

Ad.12 Wolne wnioski:
Pan Paweł Zięba -kier. Ref. Organizacji w UG Brody prezentacją multimedialną zaprosił do
korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania, który już działa na
terenie Gminy Brody. Aplikację BLISKO można pobrać na telefon typu smartfon i otrzymywać
informacje na e-mail lub krótkie wiadomości SMS bezpłatnie prosto z Urzędu Gminy informujące
o: -alarmach, ostrzeżeniach,
aktualnościach,
-gospodarce komunalnej,
-sport, kultura, oświata,
RSO Meteo.
Warto się zalogować na takiej aplikacji, aby na bieżąco być informowanym i ostrzeganym.
Pani Aneta Kutera zapytała o:
drogę do Przymiarek, czy są regulowane własności? — odp. tak, ale jest dużo spraw spadkowych,
ul.Leśna —wyprofilować rów, i zrobić odwodnienie, bo zalewa posesję- odp. będzie robiony jak
skończy się zima,
Pani M.Bemat —Wójt Gminy —apeluje o zrozumienie i docenienie to, co się robi. Potrzeb
w zakresie regulacji dróg jest około 95% i to się robi od 3 lat. Jest to długa procedura wymagająca
uzgodnień, pieniędzy i czasu. Zimą odśnieżanie prowadziły dwie firmy i dużo było pracy z tym
związane. Prosi o cierpliwość i rozsądek.
Prowadzący sesję odczytał zaproszenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
na spotkanie z podróżnikiem i pisarzem panem Romanem Pankiewiczem w dniu 04.04.2018r
o godz.16,00 w świetlicy CKiAL w Stykowie.
Podczas obrad sesji wystawiona była puszka na dobrowolną składkę na leczenie Pani M.Lis byłej
długoletniej sołtys z miejscowości Ruda. Po przeliczeniu, zebrano kwotę 610z1, która zostanie
przekazana potrzebującej.
Ad.13
Przewodniczący Rady o godz.13,00 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień 27 kwietnia 20D
roku o godz.9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji:
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
— w dniu 23.04.2018r godz.15,00
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 25.04.2018r godz.15,00.
Wójt Gminy Brody Pani Marzena Bernat dzieląc się tradycyjnie jajkiem złożyła wszystkim
życzenia świąteczne: zdrowych i pogodnych świat, oraz udanego świętowania z najbliższymi.
Do życzeń dołączy, się Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wrona życząc wszystkim
radosnych spotkań przy świątecznym stole i Wesolego Alleluja.
Protokołowała: NŁW
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