P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/ 2012
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
10 grudnia 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1.

Babicz Bogusław,

2.

Bogusz Krzysztof,

3.

Brzyk Franciszek,

4.

Chmielarz Ewa,

5.

Gawiak Jerzy,

6.

Kądziołka Maria,

7.

Klimek Leszek;

8.

Knaga Edward,

9.

Kucia Maria,

10.

Kwaśniak Adam,

11.

Lubowiecka Anna,

12.

Mrówka Halina,

13.

Ojczyk Krzysztof,

14.

Pacewicz-Pyrek Katarzyna,

15.

Pasierb Tadeusz,

16.

Smołucha Adam,

17.

Sproski Kazimierz,

18.

Strojny Paweł,

19.

Sorys Jarosław,

20.

Wyczesany Piotr.

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
4. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXI
Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów
Burmistrzów, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik oraz wszystkich zaproszonych gości.
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb poinformował, że
porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie,
w związku z czym zapytał: Czy wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag
nie było - Przewodniczący stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb przedstawił
porządek obrad

XXXI sesji Rady Miejskiej w Brzesku, przekazany radnym wraz

z materiałami na sesję:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 03 grudnia 2012 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
6a. Przyjęcie
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;
2) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie zapytał, czy do porządku obrad wnosi ktoś jakieś poprawki?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prosił, by po punkcie 6, dodać punkt 6a „Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Brzesku”. Poinformował, że są na sali obecni
Komendant Straży Pożarnej oraz Komendant Policji w Brzesku, którzy starają się o budowę
nowej siedziby Straży Pożarnej oraz Komendy Policji. W związku z powyższym potrzebne jest
przyjęcie oświadczenia. Budowane obiekty znajdują się na działkach na terenie Jasienia,

należy podjąć działania, by te działki należały do miasta. Projekt oświadczenia otrzymaliście
Państwo przed sesją. Proszę, by przyjąć to oświadczanie do porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie zaproponowaną
zmianę porządku obrad tj. wprowadzenie pkt. 6a - podjęcie „Stanowiska Rady Miejskiej
w Brzesku”- zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha, zgłosiła w imieniu Burmistrza Brzeska
autopoprawkę do porządku obrad i poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 RM w Brzesku z dnia 28 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Pani Skarbnik
przedstawiła uzasadnienie podjęcia uchwały oraz jakie zmiany nastąpiły w w/w projekcie
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb poinformował, że
w punkcie 7. podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: „zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 RM
w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko”, a kolejny podpunkt będzie miał kolejną numerację. Następnie odczytał porządek
obrad wraz z wniesionymi poprawkami.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 03 grudnia 2012 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
6a. Stanowisko Rady Miejskiej w Brzesku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;
2) zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 RM w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 3 grudnia 2012r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 grudnia 2012r. był wyłożony do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek w związku

z powyższym Wiceprzewoniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie –
głosowano 20 za, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych. - brak interpelacji.
Ad. 5. Zapytania radnych.
Radny Piotr Wyczesany, zapytał w sprawie spotkania, które odbyło się dotyczące dzików.
Czy rzeczywiście zgodnie z obietnicą jaką złożyły koła łowieckie, czy do Pana Burmistrza
wpłynęły większe limity odstrzału?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - dwa koła łowieckie zwiększyły ostrzały.
Umówiliśmy się z nimi, że na początku wiosny zorganizujemy ponownie spotkanie, gdzie
całokształt tych ustaleń przeanalizujemy.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie pisma złożonego dnia 14 listopada br.
w sprawie dewastacji boiska sportowego w Sterkowcu, moja prośba była taka, by podjąć
działania mające na celu wyegzekwowania jakiegoś odszkodowania z koła łowickiego.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, analizujemy materiały złożone przez Pana,
w najbliższym czasie przygotujemy odpowiedź na Pana wniosek.
Radny Bogusław Babicz, zapytał w spawie zjazdu z autostrady ulicą Leśną. Został złożony
wniosek Komisji Statutowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie usunięcia zakaz skrętu w lewo,
w ulicę Gajową. Ostatnim czasem zauważyłem, że nie ma tam już tego zakazu, tzn. jest słupek
ale nie ma znaku, czy to jest na skutek interwencji?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w tym samym dniu miał posiedzenie Zespół
Inżynierii w Starostwie Powiatowym. Zaopiniowali, by usunąć lewoskręty z tamtej ulicy.
Sprawdzę w Starostwie jaki był efekt ich wszelkich dokonanych zmian.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka - Szanowni Państwo, jesteśmy w tym
szczególnym okresie, oczekiwania na Narodzenie Jezusa Chrystusa. Chciałabym zwrócić się
z niecodzienną prośbą i mam nadzieję, że nie odmówicie Państwo pomocy pewniej
dziewczynce i rodzinie z Brzeska, która znalazła się w bardzo ciężkim położeniu. Pomocy
potrzebuje chora na ostrą białaczkę 15-letnia Karolinka, uczennica trzeciej klasy gimnazjum
w Brzesku. Karolina walczy z białaczką, walczy by móc dalej żyć. Od 11 maja przebywa
w szpitalu w Krakowie. Mama codziennie do niej dojeżdża i wspiera ją w walce z chorobą.
Jest im bardzo ciężko i każde wsparcie jest dla nich niezmiernie ważne. Stąd moja prośba do
Państwa o bezinteresowną pomoc dla Karoliny i jej mamy. Jeśli będziecie Państwo chcieli
pomóc to proszę i w imieniu Karoliny i jej mamy serdecznie Państwu dziękuję. Dajmy
Karolinie szansę na dalsze życie.
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurlej zawnioskował, aby na ul. Kołłątaja
w Brzesku, przy sklepie obok plebanii wstawić znak zakazu zatrzymywania się i postoju. Tam
stoją i zatrzymują się pojazdy pracowników firmy Apex. Kolejnym zapytaniem była sprawa
korzystania z ul. Ks. Stanisława Pękali samochodów, które dowożą kamień na ten plac
kolejowy, co się znajduje przed Kościołem? Czy było pozwolenie Urzędu Miejskiego? Jeśli nie
było interwencji to bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.
Ad. 6a. Stanowisko Rady Miejskiej w Brzesku.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał treść oświadczenia Rady
Miejskiej w Brzesku. Następnie poddał pod głosowanie. Głosowano 20 za, jednogłośnie
przy 20 radnych obecnych na sali.

Oświadczenie Nr 10/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.
/stanowi załącznik do protokołu/
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał projekt uchwały, a następnie
poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy
20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXI/219/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 RM w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał projekt uchwały, a następnie
poddał go pod głosowanie. Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych
na sali.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.

3) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił, że komisja skrutacyjna ma liczyć trzy
osoby, według statutu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, poinformował, by radni
zgłaszali kandydatury do komisji skrutacyjnej.


Radny Piotr Wyczesany zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Bogusza radny wyraziła zgodę na kandydowanie.



Radna Ewa Chmielarz zgłosiła kandydaturę radnej Anny Lubowieckiej - radna
wyraziła zgodę na kandydowanie.



Radny Krzysztof Ojczyk zgłosił swoją kandydaturę do komisji skrutacyjnej.

Następnie został przegłosowany skład Komisji Skrutacyjnej w osobach :
1. Radny Krzysztof Bogusz,
2. Radna Anna Lubowiecka,
3. Radny Krzysztof Ojczyk.
Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty głosami: 17 za, 3 wstrzymujące,
0 przeciw.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb ogłosił 5 minutową
przerwę w obradach celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Obrady zostały wznowione po przerwie.
Skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji
2. Radna Anna Lubowiecka- członek komisji.
3. Radny Krzysztof Ojczyk- Przewodniczący komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, poprosił o zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
Radna Ewa Chmielarz zgłosiła kandydaturę radnej Marii Kądziołki.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka - nie wyraziła zgodę na kandydowanie,
dodała, że z tego co wie w piątek odbyło się posiedzenie koalicji. Lecz czy można to nazwać
koalicją, skoro bierze w tym posiedzeniu tylko część osób. Już w piątek został wybrany
przewodniczący. Bardzo dziękuję za zaufanie, ale nie będzie kandydować.
Radny Edward Knaga zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Pasierba- radny wyraził
zgodę na kandydowanie.

Radna Maria Kądziołka zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Ojczyka.
Chciałam

powiedzieć

kilka

słów,

moich

refleksji

dotyczących

byłego/obecnego

Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka. Z Krzysztofem współpracowałam już kilkanaście lat
i uważam go za uczciwego i prawego człowieka, który widzi przede wszystkim innego
człowieka. Uważam go za przyjaciela. Przewodnicząc radzie dał się poznać jako osoba
merytorycznie podchodząca do rozwiązywanych problemów, a to, że wywiązuje się
z danego słowa, pokazał ostatnio, składając rezygnację. Mając na uwadze całokształt pracy,
zgłaszam jego kandydaturę na Przewodniczącego Rady i myślę, że nie odmówi jej przyjęcia,
gdyż, będzie to służyło wspólnemu dobru i jest jedynym człowiekiem, który dotrzymał słowa
i wywiązał się z zawartej umowy. Myślę, że będziesz dalej przewodniczył radzie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek - pan Krzysztof Ojczyk jest w komisji skrutacyjnej
w związku z tym nie można być członkiem komisji oraz kandydować na przewodniczącego
rady.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, po pierwsze wcześniej tego Pan nie
przedstawił tego zastrzeżenia, a po drugie w każdej chwili można zmienić skład komisji
skrutacyjnej, jeśli Pan Krzysztof Ojczyk zgodzi się na kandydowanie.
Radny Krzysztof Ojczyk, nie ukrywam, że jestem zaskoczony propozycją. Powiem tak,
bardzo bym chciał, lecz nie można tak robić, że tydzień temu złożyłem rezygnację, o którą
prosiłem, a dzisiaj ubiegałbym się ponownie o to stanowisko. Byłoby to niezrozumiałe,
rozumiem, że dla Państwa radnych pewnie tak, ale myślę, że dla mieszkańców byłoby to
całkiem niezrozumiałe. Bardzo dziękuję, lecz mi nie wypada przyjąć kandydowania.
Radny Krzysztof Ojczyk nie wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, dla mieszkańców to niezrozumiałe jest Panie
Krzysztofie to zamieszanie, które wynikło z wiadomych przyczyn. Nie wiem jak mieszkańcy
zinterpretują to co się dzisiaj wydarzy. Nie mniej jednak to jest dla nich bardziej
niezrozumiałe.
Wiceprzewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Tadeusz

Pasierb,

poddał

pod

głosowanie zamknięcie listy kandydatów. Głosowano: 16 za, 3 wstrzymujące, 0
przeciw.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb ogłosił 5 minutową
przerwę w obradach celem przygotowania kart do głosowania.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił zasady przeprowadzenia głosowania dla
wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
Następuje akt głosowania:
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Ojczyk, odczytywał wg. listy
obecności nazwiska radnych, którzy oddawali kolejno karty głosowania do urny.

Radny Krzysztof Bogusz członek komisji Skrutacyjnej, podchodził z urną do każdej
wyczytanej osoby wg. listy obecności radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka zapytała, czy osoby kandydujące mogą
głosować we własnej sprawie, czy jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że ta kwestia została rozpatrywana
przez naszych radców. Jednoznacznie była ta sprawa rozstrzygana, również w orzeczeniach w przypadku wybory na funkcję przewodniczącego, takie wyłączenie nie następuje, dlatego, że
ta osoba nie uzyskuje żadnych korzyści osobistych w wyniku rozstrzygnięcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, spotkałam się z orzecznictwem sądu
zupełnie innymi niż te które przedstawił Pan Sekretarz, ale dziękuję przyjmuję to do
wiadomości.
Radny Krzysztof Ojczyk, dodał, że w kadencji 2002-2006 skierowano takie zapytanie do
wojewody. Wówczas interpretacja była taka, jaką przedstawił Pan Sekretarz.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, zarządził 5 minutową
przerwę w obradach.
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Ojczyk, odczytał protokół
Komisji Skrutacyjnej (Protokół ten stanowi załącznik do protokołu) dla przeprowadzenia
głosowania i ustalenia wyników wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku otrzymał następującą ilość głosów:
Tadeusz Pasierb głosów na TAK: 12 głosów; na NIE -

3 głosy; 1 głos

nieważny; WSTRZYMUJĄCYCH się – 4 głosy. Głosów 20. W tym głosów
ważnych 19.
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Ojczyk pogratulował
Tadeuszowi Pasierbowi wyboru na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odczytała projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku
/stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, złożył rezygnację
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku, oraz zaproponował, aby
wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad. Poddał propozycję, by w punkcie 7, dodać

podpunkt 4 projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Brzesku. Głosowano 20, za przy 20 radnych obecnych na sali.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, podziękował za
przyjęcie go na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podziękowania skierował
zarówno dla radnych, którzy głosowali za oraz dla radnych którzy nie głosowali za jego
kandydaturą.
Rozdano w/w projekt uchwał radnym.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zapytała, czy są pytania do projektu
uchwały - pytań brak. Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku i poddała go
pod głosowanie. Głosowano: 20 za, przy 20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXI/222/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Brzesku
/stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. –brak.
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy.- brak.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała kiedy będziemy wybierać drugiego
Wiceprzewodniczącego(ą) Rady?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, odpowiedział, że na
następnym posiedzeniu sesji, która planowana jest po świętach, będzie ona już
prawdopodobnie budżetowa.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pozwolę sobie na komentarz. Myślę, że ta propozycja,
która padła w stronę Krzysztofa Ojczyka, powinna paść na poprzedniej sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odniosę się do wypowiedzi radnej
Katarzyny Pacewicz-Pyrek - już dwa lata temu mieszkańcy dokładnie wiedzieli o podpisanej
umowie koalicyjnej i jej treść była nagłaśniana, toteż dokładnie wszyscy o niej wiedzieli. Jeżeli
chodzi o drugie pytanie, faktycznie powinno zostać zwołane posiedzenie koalicyjne
na którym powinny zapaść odpowiednie ustalenia.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, to powinno paść na poprzedniej sesji, nie na
posiedzeniach koalicyjnych, bo w sesji biorą udział wszyscy radni, a posiedzenia koalicyjne są
zamknięte.

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, wg. mnie winno odbyć się posiedzenia
koalicji. Chodziło o ustalenie treści i ewentualnej zmiany treści podpisanej umowy
koalicyjnej. Odbyło spotkanie w piątek, wiemy o tym dokładnie, uczestniczyliście Państwo
w nim, więc nie wracajmy do tego.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przepraszam, ale jestem poza umową koalicyjna
i dlatego pozwoliłam sobie zabrać głos, w piątkowym spotkanku nie brałam udziału i myślę,
że Panowie i Panie, które brały w tym udział poświadczą, że mnie tam nie było.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, mnie nie chodzi o to kto w nim brał
udział, tylko chodzi o tryb i sposób załatwienia sprawy, nie dyskutujmy już na ten temat.
Zostało już podjęte rozstrzygnięcie. Faktem jest, że mogłam zgłosić taki wniosek, bardzo
żałuję, że tego nie zrobiłam.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, odczytał pisma od
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz od Komendanta Powiatowej Policji
w Brzesku.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka - ponownie przypominała o złożonym na
ostatniej sesji wniosku, aby radni otrzymali wykaz firm, przedsiębiorców odpowiedzialnych
za utrzymanie naszych dróg. Bardzo bym prosiła o przekazanie nam tych wykazów, których
do tego czasu nie otrzymaliśmy. Jest to sprawa bardzo ważna, jeżeli się coś dzieje musimy
okrężną drogą zdobywać numery telefonów i nie możemy zadzwonić bezpośrednio do osób,
które są odpowiedzialne za utrzymanie należytego stanu dróg.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że radni otrzymają taki wykaz.
Ad. 11. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
10 grudnia 2012r.
Obrady trwały od godz. 15 :00 do godz. 16:10

Protokołowała
Joanna Szczepka

