
Protokół Nr 54 / 2009

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego

w dniu 9 marca 2009 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła  radna  Maria  Kądziołka  przewodnicząca 

komisji. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli  członkowie komisji  Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku Komisja wspólnie analizowała  punkt. dot. 

planów inwestycyjnych w zakresie  dróg i chodników na terenie miasta i gminy Brzesko. 

Przewodnicząca  komisji  powitała  wszystkich  zebranych  na  posiedzeniu  i  przedstawiła 

proponowany porządek posiedzenia komisji – został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji, które odbyło się dnia 27 lutego 

2009 roku.

2. Zapoznanie  się   z  planami  inwestycyjnymi   i  remontowymi   dotyczącymi  dróg 

i chodników na 2009 rok.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski :

 Omówienie pism skierowanych do rozpatrzenia przez  Komisje Rewizyjną,

 Omówienie  projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji  odbytego w dniu 27 lutego 2009 roku został przyjęty 

jednogłośnie.

Ad.2.  Zapoznanie  się   z  planami  inwestycyjnymi   i  remontowymi   dotyczącymi  dróg 

i chodników na 2009 rok.

Burmistrz Grzegorz Wawryka  poinformował Komisje,  że  Pan Bogdan Zachara  złożył 

pismo w sprawie remontu drogi Na Stoku w Morzyskach. Zobligowałem się, że przedstawię 



wniosek  Pana  Zachary  na  posiedzeniach  komisji  na  których  będą  proponowane  drogi 

i  chodniki do remontu w roku 2009. W tym miejscu Pan Burmistrz przedstawił treść wniosku 

Pana Bogdana Zachary  z dnia 06.03.2009  dot. usunięcia betonowych płyt z ulicy Na Stoku 

w Morzyskach i poprosił o wzięcie tego wniosku pod uwagę przez komisje.

Naczelnik Bogdan Dobranowski  przypomniał członkom komisji  jakie drogi i chodniki są 

ujęte w budżecie gminy i przewidziane do remontu i budowy przy drogach wojewódzkich 

oraz przy drogach powiatowych – propozycje w tym zakresie Pan Burmistrz skierował do 

Starosty  i w tej chwili czekamy  na odpowiedź  od Pana Starosty co do sposobu dalszej 

realizacji.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła, że powiat  jest bardzo opieszały w  tych 

działaniach, czas ucieka jest już połowa miesiąca marca,  a prace stoją w miejscu.

Radna  Maria  Kądziołka –  zaproponowała,  aby  przyjąć  następujący  tryb  omawiania 

przedmiotowego  tematu.  Na  początku  omówimy  remonty  chodników  i  dróg  na  terenie 

miasta, następnie remonty chodników i dróg na terenie gminy. Propozycję  takiego sposobu 

omawiania tematu przyjęto jednogłośnie.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski  poinformował, że został sporządzony bilans wszystkich 

potrzeb w zakresie remontów dróg i chodników, który jest na bieżąco uzupełniany i na jego 

podstawie dostrzegamy  wszystkie niezbędne potrzeby.

W  roku 2009 proponujemy do wykonania na terenie miasta :

     1)  Chodniki :

 Plac  Kazimierza  Wielkiego  strona  południowa  od  ul.  Chopina  

do Sienkiewicza,

 ul. Ogrodowa strona południowa  kontynuacja do ul. Jagiełły,

 ul. Zielona - cała,
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 ul.  Legionów  Piłsudskiego  od  Ogrodu  Jordanowskiego  w  kierunku  ulicy 

Brzezowieckiej,

 ul. Piastowska przy Technikum  do ulicy  Brzegowej,

 ul. Czarnowiejska od ulicy Okulickiego do Orlika wraz z parkingiem, 

 ul. Browarna od mostu do Arkad - dwa etapy udział Browaru,

 ul. Powstańców Warszawy, 

 ul. Nowa,

 ul. Czecha - z nakładką,

 Jasień ul. Mazurkiewicza - ujęta w budżecie gminy na 2009 r. jako zadanie 

inwestycyjne.

W  dyskusji  nad  przedstawionymi  propozycjami  członkowie  wspólnych  komisji  uznali  za 

zasadne kontynuowanie zadań już rozpoczętych szczególnie w centrum miasta.

Radny Marek Adamczyk poinformował radnych, że razem z Panią Sołtys ze Szczepanowa 

czynimy  starania  połączenia   Mokrzysk  ze  Szczepanowem  -  ul.  Parafialnej  z  ulicą  św. 

Stanisława i  wybudowanie tam chodnika,  dlatego prosi  komisję  o rozważenie możliwości 

zabezpieczenia środków finansowych  na to zadanie.

Radna Maria Kądziołka - komisje wysłuchały propozycji Wydziału w zakresie remontów 

chodników na terenie miasta,  będą jeszcze przed sesją posiedzenia komisji  i  gdyby  się 

jeszcze nasunęły jakieś propozycje  remontów to należy je zgłaszać do Pana Naczelnika, 

który przedstawi je Komisjom Rady.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk -  przedstawione  propozycje   Wydziału  i  Pana 

Burmistrza  są  przemyślane  i  do  przyjęcia,  dlatego   należy  je  już  dzisiaj  pozytywnie 

zatwierdzić, aby wydział mógł  rozpocząć ich realizację.
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Ponadto, Pan Przewodniczący  zapytał : Czy konieczne jest położenie nakładki asfaltowej na 

ulicy Czecha ?, jest to ulica ślepa do pięciu domów, może lepiej, aby te środki przekazać na 

remont  chodników  w  mieście,  ewentualnie   położyć  dywanik  asfaltowy,  a  nie  budować 

chodnika.

Ponadto,  komisja omówiła temat poruszony przez radnych Tadeusza Pasierba,  Krzysztofa 

Ojczyka oraz  Marię  Kądziołka,  a dotyczący konieczności  remontu  ul.  Nowej.  Prowadząc 

remont tej ulicy  należy bezwzględnie poszerzyć tą drogę, przesunąć głębiej ustawione tam 

garaże i doprowadzić do tego, aby nie szpeciły otoczenia.

Kierownik Henryk Piela  przybliżył komisji jakie prace są przewidziane do wykonania na 

ulicy  Nowej  oraz  zapewnił,  że  uwagi  zgłaszane  przez  radnych  zostaną  rozpatrzone, 

a o poczynionych ustaleniach zostaną radni poinformowani.

Ponadto, pan kierownik przedstawił jakie  w chwili obecnej gmina poniosła koszty utrzymania 

zimowego dróg ulic i  chodników w mieście i  gminie. Zaplanowane na rok bieżący środki 

zostały już wykorzystane i w związku z tym  zachodzi potrzeba ich zwiększenia.

Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek w imieniu radnej Jadwigi Kramer  zgłosiła wniosek 

o  wykonanie  ukośnego  chodnika  koło  sklepu  na  ulicy  Browarnej   w  kierunku  ulicy 

Mickiewicza, a także  remont drogi  pomiędzy blokami nr 12 i 14 na ulicy Browarnej.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zaproponował, aby  w miejsce planowanej budowy 

chodnika na ul. Czecha wybudować ten skośny kawałek chodnika na ulicy Browarnej.

Radna Maria Kądziołka – wykonanie ukośnika jest konieczne i zasadne. Zaproponowała, 

aby rozważyć z Zarządem Osiedla „Okocimskie” możliwość wykonania tego łącznika siłami 

własnymi, w taki sposób jak to realizujemy na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa”. Tym właśnie 
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sposobem  wykonaliśmy  kilka  chodników,  dlatego  też  proponuje  omówić  tą  sprawę 

z Zarządem Osiedla „Okocimskie”.   

Po dyskusji komisje wyraziły opinię:

1.    Komisje zaakceptowały pozytywnie jednogłośnie przedstawione przez Burmistrza 

   planowane  propozycje realizacji remontów  chodników  na terenie miasta Brzeska 

   w 2009 roku,  z uwagami  przedstawionymi w trakcie dyskusji :

 Plac  Kazimierza  Wielkiego  strona  południowa  od  ul.  Chopina  

do Sienkiewicza,

 ul. Ogrodowa strona południowa  kontynuacja do ul. Jagiełły,

 ul. Zielona - cała,

 ul.  Legionów  Piłsudskiego  od  Ogrodu  Jordanowskiego  w  kierunku  ulicy 

Brzezowieckiej,

 ul. Piastowska przy Technikum  do ulicy  Brzegowej,

 ul. Czarnowiejska od ulicy Okulickiego do Orlika z parkingiem, 

 ul. Browarna od mostu do Arkad - dwa etapy udział Browaru,

 ul. Powstańców Warszawy, 

 ul. Nowa,

 ul. Czecha - z nakładką,

 Jasień ul. Mazurkiewicza - ujęta w budżecie gminy na 2009 r. jako zadanie 

inwestycyjne.

     2)  Drogi na terenie miasta :

Następnie Pan Kierownik Henryk  Piela  przybliżył komisji  propozycje wykonania nakładek 

asfaltowych na  drogach na terenie miasta Brzeska w 2009 roku:

 Sięgacze ulicy Konstytucji 3 Maja  ul. Piaskowa, ul. Zagłoby,

 ul.Głucha – należy zadać  pytanie, czy  będziemy tą ulicę remontować skoro 

za  dwa lata    planujemy tam budować  kanalizację,  możemy tam  ułożyć 

destrukt asfaltowy ?
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 ul. Przemysłowa  do skrzyżowania,

 ul. Nowa  wraz z wykonaniem  chodnika,

 Parking koło Domu Nauczyciela,  

 Parking na Placu Zwycięstwa,

 ul. Podmiejska - ułożenie  destruktu asfaltowego.

Radna Maria Kądziołka zapytała czy jest możliwości naprawy,  modernizacji  nawierzchni 

drogi  na  Osiedlu  „Kościuszki-Ogrodowa”  -  od  parkingu  przy  Domu  Nauczyciela  do 

Przedszkola  Nr 1.  Zdaję sobie  sprawę,  że  zadanie  to  musi  być realizowane wspólnie  ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową w Brzesku. Obecnie są tam okropne dziury, droga niedługo stanie 

się nieprzejezdna, a z tej drogi korzystają rodzice dowożący dzieci do Przedszkola Nr 1 oraz 

mieszkańcy Osiedla Ogrodowa. Ponadto,  już od kilku lat zgłaszam interpelacje o wykonanie 

remontu  drogi potocznie zwanej „Kornasiówką”, kiedy i czy zadanie to zostanie wykonane. 

Po ostatnim Zebrami Ogólnym Mieszkańców naszego Osiedla pokazałam Panu Burmistrzowi 

jak wygląda ta droga. Dlatego bardzo proszę o zajęcie się tymi sprawami.

Kierownik  Henryk  Piela -  w  chwili  obecnej   analizowane  są   możliwości  pozyskania 

środków  finansowych  na  remont   parkingu  na  Osiedlu  Partyzantów.  Rozpoznawaliśmy 

również przypuszczalne koszty wykonania drogi  dojazdowej do bloków na Osiedlu Ogrodowa 

o którą wnioskuje Pani Przewodnicząca Maria Kądziołka /chodzi o drogę wzdłuż bloku Nr 11 

i  bloku Nr 8  wraz z  parkingami/,  koszt  tego remontu  wynosi  około 30 tysięcy  złotych. 

Szukamy ciągle możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych  na remonty dróg, 

w przypadku drogi  na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa” /tzw. „Kornasiówka”/ zachodzi tam 

potrzeba   wyrażenia  zgody  przez  mieszkańców,  że  nie  będą  rościć  pretensji,   jeżeli  po 

wykonaniu  remontu tej drogi  przy dużych opadach deszczu ich posesje zostaną zalane, bo 

przed  wykonaniem nakładki asfaltowej na tej ulicy musi być  wybudowane odwodnienie, 

a na to w chwili obecnej nas nie stać. Jeżeli Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla zbierze od 
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wszystkich mieszkańców potrzebne zgody, że nie będą rościć pretensji to ta ulica zostanie 

wyremontowana.

Radna Maria Kądziołka – nie ma sprawy, proszę o przygotowanie stosownego pisma, to 

bardzo chętnie przejdę po mieszkańcach w celu uzyskania stosownych zgody na wykonanie 

remontu destruktem. 

Radny Józef  Kubas -  członek  Zarządu  Osiedla  „Brzezowieckie”  oraz  Pan  Kazimierz 

Orlewicz mieszkaniec ulicy Przemysłowej – Bocznej, zawnioskowali o  położenie dywanika 

asfaltowego  na tej ulicy.

Pan Kazimierz Orlewicz  przypomniał, że temat  dot. remontu ulicy Przemysłowej-Bocznej 

od 10 lat jest odsuwany na plan dalszy. Przy ulicy Przemysłowej  nie ma żadnego chodnika 

dla pieszych, a jeżdżą tam ciężkie samochody do „Bacutilu”, należy to wziąć pod uwagę 

i wybudować  tam chodnik, przynajmniej na 2 płyty chodnikowe, może być wąski chodnik, 

ale powinien być.

Burmistrz Grzegorz Wawryka  -   wyjaśnił, mamy  ustalenia, że wszelkie wolne środki 

finansowe  jakie pozyskamy w ciągu roku  przeznaczamy na remonty dróg i  chodników. 

Jeżeli zaczniemy w tym roku remont ulicy Przemysłowej  to może  uda się nam  również 

wyremontować Przemysłową – Boczną, natomiast na budowę chodnika  jeśli  będą środki 

postaramy się wykonać  dokumentację  techniczną.  

Radna Maria Kądziołka – zadała pytanie, czy będą kontynuowane prace przy podnoszeniu 

zapadniętych studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w drogach. 

W dyskusji  radni  stwierdzili,  iż  faktycznie studzienki  w  stosunku  do  powierzchni  ulic  są 

zapadnięte i koniecznym jest podjęcie działań w kierunku eliminowania tego zagrożenia. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka  -   będziemy starać się podnosić zapadnięte studzienki 

w miarę posiadanych środków finansowych. 

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel   poinformował komisję, że Pan Knap złożył wniosek 

dot.  likwidacji  zapadnięć  przy  studzienkach  kanalizacyjnych  w  mieście,  a  szczególnie 

w   sąsiedztwie   jego  budynku  mieszkalnego.  Obiecaliśmy,  że  w  ramach   pozimowego 

przeglądu dróg  problem ten spróbujemy rozwiązać.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  była  u  niego z  interwencją  Pani 

Urszula  Knap,  ustaliliśmy z  Przewodniczącą  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,   że  komisja 

dokona na następnym posiedzeniu wizji  lokalnej  budynku Państwa Knap.

Kierownik Henryk Piela  wyjaśnił, że na tym odcinku ulicy przy której mieszkają Państwo 

Knap  ma zostać wybudowana kanalizacja, stanie się to wówczas, gdy RPWiK uzyska środki 

pozabudżetowe z Unii Europejskiej  i wówczas wszelkie prace  na tym odcinku  ulicy zostaną 

wykonane.

Radny  Mirosław  Wiśniowski zawnioskował,  aby  wspólnie  z  powiatem   zabezpieczyć 

środki finansowe na remont ulicy Leśnej  i budowę chodnika przy tej ulicy.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka -  ulica  Leśna  jest  drogą  powiatową,   dlatego  też 

proponuję, aby wniosek  w tej sprawie został złożony do  Narodowego Programu Odnowy 

Dróg Lokalnych, my jako gmina możemy  zadeklarować jakiś udział własny w tym remoncie, 

ale  powiat winien  starać się o środki finansowe na to zadanie. 

Wnioski komisji:
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Komisje  pozytywnie  jednogłośnie  zaakceptowały  następujące    propozycje  nakładek 

asfaltowych na  drogach na terenie miasta Brzeska w 2009 roku:

 Sięgacze ulicy Konstytucji 3 Maja  ul. Piaskowa, ul. Zagłoby,

 ul. Przemysłowa  do skrzyżowania,

 ul. Nowa  wraz z wykonaniem  chodnika,

 Parking  koło  Domu  Nauczyciela   oraz  współudział  w   modernizacji 

nawierzchni  drogi - od parkingu do Przedszkola Nr 1 wspólne ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową w Brzesku,

 Parking na Placu Zwycięstwa,

 ul. Podmiejska - ułożenie  destruktu asfaltowego.

W  razie  pozyskania  w  trakcie  roku  budżetowego  2009  dodatkowych  środków  na  drogi 

i chodniki Komisje jako priorytetowe /jedne z pierwszych do realizacji zadań/ wyznaczają: 

remont drogi dojazdowej wzdłuż bloku nr 11 i 8 wraz z parkingami na ul. Ogrodowej oraz 

remont parkingu obok bloku nr 5 na ul. Partyzantów.   

            3) Propozycje remontów /wykonanie nakładek asfaltowych/ dróg na 

terenie Sołectw Gminy Brzesko – średnio na każde Sołectwo przypada kwota ok. 

45 tys. zł. 

Komisje z udziałem sołtysów obecnych na posiedzeniu ustaliły :

 Sołectwo Bucze  : droga Skotnik - 400 metrów, droga koło  Państwa Baniak 

180 metrów - priorytety wskazał sołtys Stanisław Milewski,  

 Sołectwo Jadowniki   :  ul.  Staropolska-Boczna,   ul.  Szkolna  –  priorytety 

wskazała  radna Apolonia Warzecha,  ponadto  radna zgłosiła  pilną  potrzebę 

remontu ulicy Staropolskiej od Cypla do mostu.

Kierownik Henryk Piela odpowiedział ze cała ulica Środkową jest przewidziana 

do  wymiany   nawierzchni  od  ulicy  Staropolskiej   do  drogi  E-4   łącznie 
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z wybudowaniem chodnika. Została ona zgłoszona  do Narodowego Programu 

Odnowy Dróg Lokalnych.

 Sołectwo Jasień   –  propozycje: ul. Zielna, ul. Sądecka-Boczna, ul. Jagodowa 

i  Kamionka   ułożenie  destruktu  asfaltowego,  wykonanie  parkingu  koło 

Kościoła  Parafialnego  lub  parkingu  koło  Cmentarza  –  ostateczna  decyzja 

wyboru należy do Sołtysa oraz Rady Soleckiej wsi Jasień w ramach  środków 

jw. Sołtys Leszek Klimek zaproponował położenie destruktu asfaltowego na 

ulicy  Klonowej-Bocznej.

 Sołectwo Okocim:    wykonanie parkingu koło hali sportowej.

 Sołectwo Szczepanów   : ul. Lubomirskiego  koszt około 137 tysięcy złotych, 

w  tym  przypadku  zachodzi  potrzeba   pozyskania  dodatkowych  środków 

finansowych,   aby   zadanie  zostało  zakończone.  Sołtys  Anna  Lubowiecka 

przypomniała, że kiedyś na zebraniu Pan Burmistrz  obiecał mieszkańcom, że 

w przeciągu dwóch lat ta ulica  zostanie dokończona. 

Kierownik Henryk Piela zwrócił uwagę, że ulica  Lubomirskiego winna  mieć 

inne parametry  niż  te które  są obecnie.

Radna  Maria  Kądziołka  –  z  pewnością  droga  ta  winna  mieć  większe 

parametry, już dawno winna być przygotowana cała dokumentacja. Przez tyle 

lat jej nie wykonano, a droga jest w opłakanym stanie. Gdyby przez ostatnie 

lata  słuchano  naszych  wniosków  wysuwanych  w  imieniu  mieszkańców  na 

dzień  dzisiejszy  droga  byłaby  wyremontowana.  W  obecnej  chwili  należy 

zakończyć  rozpoczęty  remont,  natomiast  w  przyszłości  należy  przygotować 

dokumentacje na drogę z prawdziwego zdarzenia.

Burmistrz Brzeska – Panie Naczelniku należy wykonać ten remont, co wcale 

nie stoi w sprzeczności z ewentualnym wykonaniem później poszerzenia drogi.

 Sołectwo Sterkowiec  :  ul. Okrężna.

 Sołectwo Poreba Spytkowska   : ul. Bystra. 
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 Sołectwo Wokowice  : droga w stronę  P.Ciurusia – priorytet wybrał Sołtys 

Marian Czarnik. 

 Sołectwo Mokrzyska   propozycje: ul. Siostry Katarzyny, parking koło GOSiR,

ul.  Dobrego Pasterza do cmentarza.  Jako priorytet  radny Marek Adamczyk 

wskazano   ul.  Siostry  Katarzyny.  Ponadto  rozpatrywano  sprawę  dotyczącą 

remontu  ulicy  Na  Stoku,  komisje  stanęły  na  stanowisku  iż  sprawa  dot. 

remontu przedmiotowej ulicy zostanie rozpatrzona w momencie pozyskania 

dodatkowych środków  finansowych w roku 2009. Radny Marek Adamczyk 

stwierdził,  że  Pan  Zachara  winien   uczestniczyć  w  posiedzeniach  Rady 

Sołeckiej wsi Mokrzyska i zgłosić taki wniosek, a tam niestety go nie było.

Rada Katarzyna Pacewicz-Pyrek  poinformowała członków Komisji Rewizyjnej, 

że  w  dniu  dzisiejszym  Komisja  Gospodarki  Komunalnej   odbyła  wizję 

w terenie. W czasie wizji komisja  była na ulicy Na Stoku – stwierdzono, że 

stan  tej  ulicy  jest   dobry,  nie  taki  tragiczny  jak  nam  to  przekazuje  Pan 

Zachara, w mieście niektóre ulice nie są w takim stanie technicznym jak ulica 

Na Stoku. Mieszkańcy tych ulic wiele by dali, aby ich ulica była w takim stanie 

jak ul. Na Stoku.

Ponadto, Pan  Marek Adamczyk  zwrócił uwagę na fakt, że radna Chmielarz 

zgłosiła  na  jednej  z  sesji  interpelację  dot.  pilnej  potrzeby  remontu  ulicy 

Dobrego Pasterza w Morzyskach. Przy tej ulicy mieszka i  informuje, że tej 

ulicy nie można  remontować bez wcześniejszego wykonania odwodnienia, a 

w tym przypadku środki musza być dużo większe niż na położenie  samej 

nakładki asfaltowej.

Ad.3.  W sprawach bieżących Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała:

1) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna projekty uchwał w sprawach:
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 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z innymi Gminami  i Naczelną 

Organizacją  Techniczną  –  Rada  Tarnowa  pn.  ”Porozumienie  Słoneczna 

Małopolska”,

 Zmiany Uchwały Nr VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku  w sprawie ustalenia 

systemu  stref   na  liniach  komunikacyjnych   i  cen  urzędowych   za  usługi 

przewozowe MPK  Spółka z o.o.  /dot. cen  biletów  miesięcznych/.

 Komisja Rewizyjna zapoznała się z postanowieniem  Prokuratury Rejonowej 

w  Dąbrowie Tarnowskiej o umorzenie śledztwa  dotyczącego przekroczenia 

uprawnień  przez  funkcjonariusza  publicznego,  byłego  Burmistrza  Miasta 

Brzeska   Pana  Jana  Musiała  i  nie  wnosi  zażalenia  na  powyższe 

postanowienie. Głosowano jednogłośnie. 

 Komisja   zapoznała  się  odpowiedzią  Wojewody  Małopolskiego  na  skargi 

Pana Bogdana Zachara  zam. Mokrzyska,   w których  Pan Zachara wnosi 

zastrzeżenia  do działań Rady Miejskiej w Brzesku  odnośnie rozpatrzenia 

skargi  z dnia 19 listopada 2008 roku na działalność Burmistrza Brzeska – 

Wojewoda  Małopolski  stwierdził  prawidłowość  działania  Rady  Miejskiej 

w Brzesku. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały  od godziny 13.00 – 15.15

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w  Brzesku 

                         mgr Maria Kądziołka

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska 

12


