
         P R O T O K Ó Ł  Nr   32/2009

z  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku odbytego w dniu     15  m a j a  2009  r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 
załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Adam  Kwaśniak 
Przewodniczący  Komisji. Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który 
członkowie  komisji  otrzymali  na  dzisiejsze   posiedzenie.  Poniższy  porządek  posiedzenia 
został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Oferta Dni Brzeska .
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
4. Ocena funkcjonowania Spółki MPEC ( wizja lokalna)

Ad. 1
    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  protokół  
z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  
z   dnia  24  kwietnia  2009  roku  był  wyłożony  w  Biurze  Rady  Miejskiej  .  
W związku z czym  zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski? Członkowie komisji 
nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał  go pod głosowanie. 
Protokół  z dnia 24 kwietnia 2009 roku został przyjęty jednogłośnie . 

Ad.  2
        Oferta Dni Brzeska.

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Małgorzata  Cuber przedstawiła  informację  na 
temat tegorocznych obchodów Dni Brzeska. Przedstawiła szczegółowy program Dni Brzeska 
w okresie od 26 – 28 czerwca 2009 roku, wg załącznika do protokołu.

Ponadto podinspektor w Biurze Promocji Klaudia Porwisz poinformowała, że na obchody 
Dni Brzeska w tym roku zostały zaproszone delegacje z miast zaprzyjaźnionych z Brzeskiem.

Radny Józef Kubas poinformował, że corocznie uczestniczy w Dniach Brzeska od wielu lat. 
Cały  czas  się  zastanawia  co  zrobić,  aby  na  Dni  Brzeska  i  inne  imprezy  ściągnąć  jak 
największą ilość mieszkańców. Zaobserwował, że na imprezach z tzw. górnej półki udział 



bierze bardzo dużo mieszkańców nie tylko z Brzeska, ale również odległych miejscowości. 
Natomiast  sztuką  wielką  jest  to,  aby  w  innych  imprezach  uczestniczyła  większa  ilość 
mieszkańców.  Jako  przykład  podał  niedawno  obchodzone  Święto  Flagi,  w  którym  brało 
udział  tylko  24  osoby.  Jest  to  zjawisko  nieprawdopodobne.  Oprawa  tego  święta  była 
naprawdę dobrze przygotowana. Zaproszono do współpracy uczniów Gimnazjum i Liceum 
Katolickiego,  którzy  w  ludowych  strojach  krakowiaków wschodnich  zatańczyli  poloneza. 
Włożono  wiele  trudu  
i  wysiłku,  ale  tak to  wyszło.  Drugi  problem polega  na tym, że Miejski  Ośrodek Kultury 
organizuje  przeróżne  spotkania  i  imprezy,  a  w  ogóle  nie  ma  zainteresowania.  Mało  jest 
przedstawicieli z Urzędu Miejskiego. Nie ma władzy (Burmistrzów obecnych i poprzednich). 
Nie  ma  radnych.  Jest  nas  bardzo  mało.  Następnie  -  są  uroczystości  kluczowe,  takie  jak 
bombardowanie na Słotwinie, brak zainteresowania. Brak ludzi, którzy kończą działalność 
samorządową, brak poprzedniej władzy. Tak nie powinno być.

Radna Mieczysława Klimek zauważyła, że to jest wychowanie społeczne takie, a nie inne. 
Osobiście nie bardzo zgadza się z Panem radnym, ponieważ są radni, którzy uczestniczą w 
imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i widzi tam również i 
Panów Burmistrzów .

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak wyjaśnił  Panu  radnemu,  że  sam  osobiście 
uczestniczy w imprezach organizowanych przez Miejski  Ośrodek Kultury.  Widzi  na tych 
imprezach  Panów  Burmistrzów  obecnych  jak  
i poprzednich.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber poinformowała,  że kto chce 
uczestniczyć ten przychodzi i bierze udział w imprezach, różnych odczytach czy spotkaniach 
z  ciekawymi  ludźmi.  Miejski  Ośrodek  Kultury  
w Brzesku organizuje wyjazdy do teatru, opery i są osoby tym zainteresowane. Jeśli chodzi o 
uczestnictwo  władz  brzeskich  to  zawsze  ktoś  
z Panów Burmistrzów jest obecny. Faktycznie mało natomiast  jest  radnych. Ludzi się nie 
zmusi, ludzie muszą poczuć dany temat.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel ustosunkował się do wypowiedzi Pana radnego Kubasa 
informując, że przykład jest jednak bardzo ważny. Natomiast jako zespół zarządzający dzielą 
się i poruszają się w różnych obszarach swojej działalności. Działalność taka jest planowana i 
świadoma.  Nasuwa  się  tutaj  taka  refleksja:  Czy  chcemy  robić  frekwencję  i  mnożyć 
urzędników? A nie o to tutaj chyba chodzi. Nie tędy chyba droga.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  w  roku  poprzednim  było 
bardzo duże zainteresowanie konkursem na najsympatyczniejszego psa podczas Dni Brzeska. 
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Dlatego bardzo cię cieszy, że ten konkurs jest w kalendarzu imprez tegorocznych Dni Brzeska 
i za to bardzo serdecznie Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury dziękuje i prosi o dalszą 
kontynuację tego konkursu.

Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem: Czy nie ma skarg mieszkańców odnośnie czasu 
trwania imprez na Placu Kazimierza Wielkiego podczas np. Dni Brzeska?

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Małgorzata  Cuber udzieliła  odpowiedzi 
informując, że Kościół Świętego Jakuba jest dość przychylnie nastawiony do imprez na Placu 
Kazimierza Wielskiego. Była taka kiedyś propozycja, aby Dni Brzeska przenieść na Pasję na 
ulicę Szczepanowską, ale miejscowi restauratorzy chcą, aby jednak odbywało się to na Placu 
Kazimierza. Wcześniej były skargi mieszkańców, że za głośno, że nie mogą spać itp. Teraz 
nie ma tych skarg. Organizatorzy starają się, aby Imprezy trwały do godziny 2200 lub 2300.

Radny Józef Kubas podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat imprezy, która odbyła się 
w dniu 14 maja o godzinie 12-tej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. 
Było  to  podsumowanie  projektu  „Odżywiamy  się  zdrowo  i  racjonalnie”.  Uroczystość 
wspaniała. Prezentacja dzieci z poszczególnych klas i część artystyczna związana z promocją 
zdrowego trybu życia naprawdę na wysokim poziomie.

Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel poinformował,  że  faktycznie  impreza
w Porębie Spytkowskiej udana. To jest przykład sukcesu.

Radna Mieczysława Klimek w  nawiązaniu  do  programu Dni  Brzeska  zawnioskowała  o 
włączenie w ten program następujących konkursów:

• Konkurs fotograficzny – Brzesko w obiektywie
• Konkurs - Talenty naszego miasta
• Konkurs – najaktywniejszy wolontariusz

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Małgorzata  Cuber udzieliła  odpowiedzi 
informując, że konkurs fotograficzny jest aktywny i dobrze działa w Brzesku. Ten konkurs 
odbędzie się ale później , nie podczas Dni Brzeska. Jeśli chodzi o konkurs - talenty naszego 
miasta to taki konkurs odbędzie się. Są wyłonione takie talenty i będą podczas Dni Brzeska 
pokazane. Jeśli chodzi natomiast o konkurs - najaktywniejszy wolontariusz to jak najbardziej. 
Są tacy wolontariusze i można im wręczyć odpowiednie nagrody.

W tym momencie Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel zwrócił się z prośbą do Pani radnej 
Klimek,  aby  wspólnie  z  Panią  Dyrektor  Cuber  spotkały  się  
i porozmawiały o założeniach tej imprezy tych konkursów, o które Pani radna prosi.

3



Radny Stanisław Milewski podzielił  się swoimi spostrzeżeniami na temat imprezy, która 
odbyła się w ostatnią niedzielę „Puchar czterech torów”. Turniej odbył się na torze  w Buczu. 
Organizatorem tej imprezy był Brzeski Klub Motocrossowy. Zarówno liczba widzów jak i 
zawodników przeszła    najśmielsze oczekiwania organizatorów. Informacja o imprezie  była 
bardzo dobrze rozplakatowana.  Ubolewa jedynie tylko nad tym ,  że ukazała  się  w prasie 
lokalnej mała informacja na ten temat. Brak było redaktorów pomimo zaproszeń.

Odpowiedzi udzielili:
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, który poinformował, że impreza była naprawdę bardzo 
udana i  warto było ją zobaczyć.  Jeśli  chodzi  o  wsparcie  medialne to ono jest.  Natomiast 
gmina nie ponosi odpowiedzialności za media prywatne, które są niezależne.

Natomiast Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował, że obszerny artykuł na temat 
imprezy  w  Buczu  będzie  w  czerwcowym  Magazynie  Informacyjnym  „BIM”,  ponieważ 
impreza odbyła się dzień przed oddaniem do druku majowego magazynu i nie można było 
tego zamieścić.

Radny Józef Kubas poinformował, że w najbliższy czwartek zaplanowane jest posiedzenie 
Komisji Oświaty. Tematem tego posiedzenia będzie organizacja nauczania języków obcych w 
przedszkolach,  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  na  terenie  Gminy  Brzesko  oraz 
problemy wymiany dzieci  i  młodzieży z  Gminy Brzesko z  rówieśnikami z  zagranicy.  W 
związku z tym nasuwa się pytanie: Czy planowane jest takie spotkanie młodzieży podczas 
Dni  Brzeska?  Rozumie,  że  to  są  jednak  duże  koszty,  ale  takie  spotkania  mogłyby  być 
organizowane.

Podinspektor Biura Promocji  Klaudia Porwisz udzieliła odpowiedzi informując, że jest 
taka  wymiana  młodzieży  między  szkołami.  Natomiast  podczas  Dni  Brzeska  nie  jest 
planowane  spotkanie  z  młodzieżą.  Przyjeżdżają  jedynie  delegacje  z  miast  partnerskich. 
Niemniej  jednak  można  takie  spotkanie  młodzieży  podczas  Dni  Brzeska  w  przyszłości 
zaplanować.

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel poinformował, że we wrześniu ubiegłego roku 
przedstawiał  strategie  rozwoju  młodzieży  w mieście  partnerskim na  Węgrzech.  Udział  w 
spotkaniu  wzięła  również  młodzież  włoska,  z  którą  Gmina  Brzesko  nie  ma  umowy  o 
współpracy, ale była zaproszona przez Węgrów. Temat związany z tą strategią został przyjęty 
bardzo  dobrze.  Strategia  potrzeba  jest  po  to,  aby  pewne  kierunki  związane  
z młodzieżą umacniać.

Radny  Józef  Kubas wnosi,  aby  przy  okazji  Dni  Brzeska  włączyć  w  działania  również 
stowarzyszenia regionalne.
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Po analizie komisja podjęła następującą opinię:

Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia przygotowania do obchodów Dni Brzeska.

Ad. 3
Sprawy bieżące i wolne wnioski

• Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w 
Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Brzesku.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak przedstawił  projekt  uchwały  
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VII/40/2007  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  
30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku. 
Poinformował, że Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku prowadzi bardzo szeroką działalność 
kulturalną,  wydawniczą i  promocyjną.  Prowadzi  z dużymi sukcesami zespoły muzyczne i 
taneczne.  Współpracuje  
z  twórcami,  pisarzami  i  zespołami sceny muzycznej  i  tanecznej.  Do tej  pory nie  były to 
jednak działania  do końca sformalizowane.  Dlatego aby stworzyć  Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury  dodatkowe  możliwości  działania  oraz  pozyskiwania  dodatkowych  środków 
uzasadnionym jest, aby taką działalność wprowadzić do statutu tej jednostki. W związku z 
częstymi  dyskusjami  na  temat  Brzeskiego  Magazynu  Informacyjnego,  który  również 
powinien promować działalność kulturalną gminy proponuje się aby wprowadzić wydawanie 
BIM-u do Statutu MOK-u. Wydaje się to uzasadnione w związku z obowiązującą procedurą 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, natomiast po publikacji 
przeprowadzić dalszą dyskusję nad formą wydawania czasopisma.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 
BIM był włączony w Statut w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. Ponadto należy też 
prawnie  sformalizować  działalność  Orkiestry  Miejskiej  oraz  koordynacje  i  prowadzenie 
zespołów  muzycznych  
i  tanecznych.  Przedmiotowa  uchwała  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i wejdzie w życie po upływie  14 dni od daty ogłoszenia w tym 
dzienniku. To jest jeden temat. Natomiast co do formy wydawania czasopisma to jest drugi 
jak gdyby oddzielny temat, nad którym będzie prowadzona dalsza dyskusja.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku.
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• Dotyczy sprzedaży części działki o numerze ewidencyjnym 1282 własności Gminy 
Brzesko  położonej  przy  ulicy  Bohaterów  Westerplatte  w  Brzesku  na  rzecz 
właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel poinformował, że przedmiotowa sprawa powinna być 
omawiana na posiedzeniu dwóch komisji czyli Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji 
Gospodarki Finansowej, które są komisja merytorycznymi do rozpatrzenia powyższej kwestii. 
Komisja  Gospodarki  Komunalnej  omawiała  przedmiotową  sprawę  i  podjęła  wniosek  
o skierowaniu jej do Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji. Komisja Prawa nie jest 
komisją merytoryczną do rozpatrzenia tego tematu. 

Głos zabrał Pan Andrzej Jarosz mieszkaniec Brzeska, który poinformował, że wystąpił z 
pismem  w  dniu  23  marca  2009  roku  do  Burmistrza  Brzeska  
o  odsprzedaż  gruntu  gminnego,  który  on  użytkuje.  Ponadto  poinformował,  że  nie  jest 
zainteresowany żadną ofertą jaką w przedmiotowej sprawie otrzymał od Urzędu Miejskiego 
w Brzesku. Pragnie jedynie,  aby Urząd Miejski uregulował prawnie zaistniały stan. Jeżeli 
Urząd Miejski ureguluje stan prawny przedmiotowej działki wtedy przystąpi do rozwiązania 
problemu  
z  Zakładem  Energetycznym  (odsprzeda  gruntu),  na  którym  Zakład  Energetyczny  chce 
prowadzić inwestycje.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału GGMK Józef Makuch. Poinformował, że Pan 
Andrzej Jarosz wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Brzeska o ugodową odsprzedaż gruntu 
gminnego  położonego  przy  ulicy  Bohaterów Westerplatte,  który  on  faktycznie  w  terenie 
użytkuje.  W  związku  
z  tym  pismem  Pan  Jarosz  został  zaproszony  do  Urzędu  wraz  
z przedstawicielem Firmy ENION, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień dla rozwiązania 
problemu gruntowego w tym rejonie, który powstał na początku lat 70-tych. Na spotkaniu 
pełnomocnik Firmy ENION zaproponował zainteresowanemu dokonanie podziału gruntu pod 
stacją TRAFO i jego zakupienie od Pana Jarosza. Natomiast przedstawiciele Gminy Brzesko 
zaproponowali dokonanie zamiany w ten sposób, że grunt gminny znajdujący się na posesji 
Pana  Jarosza  zostałby  przekazany  na  zamianę  za  grunt  zlokalizowany  pomiędzy  jezdnią 
asfaltową a istniejącym ogrodzeniem trwałym. Pan Jarosz nie przyjął tej propozycji Urzędu i 
stwierdził jedynie, aby Gmina Brzesko odsprzedała mu fragment gruntu znajdującego się na 
jego posesji. W związku  z powyższym sprawa ta została skierowana do Przewodniczącego 
Rady  Miejskiej,  celem  zaopiniowania  przez  komisje  merytoryczne.  Po  zaopiniowaniu 
Burmistrz Brzeska podejmie stosowną decyzję w tej sprawie.

Przewodniczący  Komisji  Adam Kwaśniak poinformował,  że  przedmiotowa  sprawa  jest 
dość  skomplikowana.  Dlatego  komisja  dokona  oględzin  tej  sprawy  w  terenie  podczas 
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dzisiejszego wyjazdu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i dopiero podejmie 
swoją opinię.

• Pismo mieszkańców Mokrzysk, którzy zwracają się z  prośbą  o zainicjowanie 
budowy  chodnika  przy  ulicy  Parafialnej  (droga  powiatowa),  na  odcinku  od 
skrzyżowania ulicy Parafialnej z ulicą Grzybową do cmentarza w Szczepanowie.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że komisja zajmowała się już tą 
sprawą i odpowiedni wniosek skierowała do Burmistrza Brzeska. Komisja oczywiście popiera 
działania mieszkańców w tym zakresie.
 

• Pismo  (zaproszenie)   Firmy  BIO  SOLID  Spółka  z  o.o.  w  Dębnie  dotyczące 
uczestnictwa  radnych  w  doświadczeniu  modelowym  na  skalę  laboratoryjną 
mającym  potwierdzić  skuteczność  metody  likwidacji  uciążliwości  związanej  z 
zapachem  na  Kompostowni  
w Mokrzyskach.

Radny Stanisław Milewski poinformował, że wczoraj (w dniu 14 maja br.) uczestniczył w 
tym doświadczeniu, które potwierdziło faktycznie skuteczność działania metody w likwidacji 
zapachu na kompostowni w Mokrzyskach. Uczestnicy tego spotkania podjęli wniosek, aby 
dać Firmie BIO SOLID na okres 6 miesięcy zezwolenie na prowadzenie tej działalności i jeśli 
okaże  się,  że  ta  działalność  nie  jest  uciążliwa dla  mieszkańców to  należy  im przedłużyć 
zezwolenie na produkcję.

• Pism Starosty Brzeskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie uznania w drodze 
uchwały  Rady  Miejskiej,  że  względów  przyrodniczych  i  krajobrazowych,  za 
pomniki przyrody ożywionej podlegające ochronie, trzy sztuki sosny wejmutki 
rosnące na działce gminnej nr 183/14 położonej przy ulicy Wodnej na terenie 
miasta  Brzeska.

Po analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie: 

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  (zaproszeniem)   Firmy  BIO  SOLID  Spółka
z o.o. w Dębnie dotyczącym uczestnictwa radnych w doświadczeniu modelowym na skalę 
laboratoryjną mającym potwierdzić skuteczność metody likwidacji uciążliwości związanej z 
zapachem na Kompostowni w Mokrzyskach.

Komisja zapoznała się z pismem Starosty Brzeskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie 
uznania w drodze uchwały Rady Miejskiej, że względów przyrodniczych i krajobrazowych, 
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za pomniki przyrody ożywionej podlegające ochronie, trzy sztuki sosny wejmutki rosnące na 
działce gminnej nr 183/14 położonej przy ulicy Wodnej na terenie miasta  Brzeska.

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  (prośbą)  mieszkańców  wsi  Mokrzyska  
o zainicjowanie budowy chodnika przy ulicy Parafialnej (droga powiatowa), na odcinku od 
skrzyżowania ulicy Parafialnej z ulicą Grzybową do cmentarza w Szczepanowie i  popiera 
działania mieszkańców w tym zakresie.

Radny Józef Kubas  poinformował, że został zobligowany przez trzech mieszkańców miasta 
Brzeska, aby zapytał się czy w okresie   zmian organizacyjnych na Placu Żwirki i Wigury w 
Brzesku  mogą  zainwestować  
w jakąś bryłę, plac  - czy jest taka możliwość?

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel udzielił odpowiedzi, że jeśli propozycja jest w 
jakiś  sposób  skrystalizowana  to  prosi,  aby  Ci  mieszkańcy  złożyli  pisemny  wniosek  do 
Burmistrza Brzeska.

Radna  Mieczysława  Klimek poinformowała,  że  został  wykonany  chodnik  przy  ulicy 
Królowej Jadwigi w Brzesku. Mieszkańcy są zbulwersowani, że nie uwzględniono zmian, 
które proponowali. Dlatego składa wniosek, aby przy następnych inwestycjach związanych z 
budową chodników brać pod uwagę głosy – wnioski mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedzi  udzielił  Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel informując,  że  po  sygnałach 
mieszkańców  i Pani radnej w przedmiotowej sprawie  dokonał sprawdzenia dokumentacji 
technicznej  na budowę chodnika. Okazało się, że projektant dokonał już pewnych korekt, ale 
nie  mógł  uwzględnić  wszystkich,  bo  media  techniczne  nie  pozwoliły  dalszych  korekt 
dokonać.   Tak  więc  Pani  radna,  więcej  zmian  nie  udało  się  dokonać  ze  względów 
technicznych.

Ad.  4
Ocena funkcjonowania Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– wyjazd w teren.

W tym momencie komisja udała się w teren.

Po odbytej wizji w terenie komisja podjęła następujące opinie:

Komisja zapoznała się z tematem dotyczącym  sprzedaży części działki 
o numerze ewidencyjnym nr 1282 własności Gminy Brzesko, położonej przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte w Brzesku na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej i po  dokonanej wizji w 
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terenie w przedmiotowej sprawie komisja pozytywnie jednogłośnie przychyla się do prośby 
o kupno działki przez Pana Andrzeja Jarosza.

Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia funkcjonowanie Spółki Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak podziękował 
wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10.00 do godziny 1300 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

           Protokołowała   
     
inspektor Bogumiła Łanocha

                                                                         Przewodniczący Komisji 
                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji 
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku

           mgr Adam  Kwaśniak
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