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Protokół Nr 3/2015 

 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
26 marca 2015 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy  

ul. Głowackiego 51. 
 
Komisja SOPPIP obradowała w składzie: 
 

1. Radny Krzysztof Bogusz -  Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek Komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany - członek Komisji; 

4. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji; 

5. 5.Radny Krzysztof Stępak – członek Komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek Komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;  
2. Antoni Staszczyk – Kierownik ITK: 
3. Naczelnik Bogdan Dobranowski; 
4. Przewodniczący Rady- Krzysztof Ojczyk; 

 

 
 Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  

 

1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2015 wraz z 

informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów 

przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”. 

2. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie Brzesko. 

3. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac inwestycyjnych 

i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalony 

na podstawie przeglądu po okresie zimowym. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał. 
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Ad.1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2015 wraz 

z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów 

przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”. 

Kierownik Antoni Staszczyk, przedstawił i omówił informacje dot. zaplanowanych 

inwestycji na rok 2015, która stanowi pisemny załącznik do protokołu.  

Pytania: 

Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że na spotkaniu wójtów oraz wicestarosty  

z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem padło takie stwierdzenie, że 9mln.zł zostanie 

przekazane na dokonanie remontu drogi  Nr 765 ul. Zagrodzka. Natomiast, żadne nie padło  

w temacie budowy odcinka tego o którym na komisji obradowaliśmy. Czy jest brane pod uwagę 

takie zagrożenie, że drugi odcinek nie powstanie.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, odpowiedział, że też ma wątpliwości, lecz ta sprawa nie 

jest zamknięta trwają cały czas rozmowy. Następnie omówił plany i obszary Stref Aktynowości 

Gospodarczej w Gminie Brzesko.  

W dyskusji poruszono następujące tematy:  

- oczyszczalni ścieków zajęcie stanowiska przez Carlsberg,  

- terenu wokół nowej obwodnicy przy zjeździe z autostrady;  

- wyjazd do szpitala;  

Ad. 2 Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Danuta Zięba, omówiła informacje, którą 

członkowie komisji otrzymali w materiałach na komisje. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że po kontroli NIK-u Gmina Brzesko 

obroniła niską cenę za wywóz odpadów, lecz w związku z tym zapytał co w sprawie pokrycia 
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różnicy która była inna na przetargu. Było przekalkulowana cena za wywóz do RIPOK na kwotę 

180 zł. a tu jest 280zł, ktoś musi w perspektywie czasu pokryć różnicę.   

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Danuta Zięba, my nie dopłacimy Prezesowi 

BZK, ponieważ przetarg był ryczałtowy. Zlecono analizę kalkulacji cen zewnętrznemu 

podmiotowi. Wyjaśniła, że jest złożonych deklaracji 23 tysiące już po weryfikacji.  

Radny Piotr Wyczesany, poruszył sprawę wysypisk śmieci. W Buczu jest tzw. „Pagaczów 

Las”  jest on bardzo zaśmiecony. Radny zapytał czy można było wystąpić z pismem do 

właścicieli tego obiektu o wysprzątanie terenu.  

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Danuta Zięba, odpowiedziała, że wystąpią 

z pismem do właściciela o wysprzątanie terenu.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę zakupu foto pułapek, aby 

złapać osoby, które zaśmiecają środowisko. Następnie  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał na kanwie rozpatrzenia protestu na 

sołtysa wsi Jasień, zapytał czy istnieje możliwość ustalenia czy złożyły deklaracje osoby na 

odbiór śmieci o których jest spór.  

 Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Danuta Zięba, odpowiedziała, że jest  

w stanie sprawdzić i zweryfikować.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zweryfikować osoby czy są pod danymi 

adresami złożone deklaracje na wywóz śmieci osoby w związki ze skargą na wybory na sołtysa 

wsi Jasień. Głosowano: 5za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.   

Ad. 3 Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac 

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów 

oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym. 

Przewodniczący komisji poinformował, że drogą emaliową otrzymali członkowie informacje 

dot. propozycji, uczestniczono w pracach komisji w tym temacie. Zapytał czy są pytania?! 

Radny Krzysztof Stępak, poinformował, że na posiedzeniu komisji Komunalnej, zostało 

wykreślone zadanie inwestycyjne na jego osiedlu Browarna o które zadanie wnioskowali 

mieszkańcy. Przekazał uchwały podjęte przez Zarząd Osiedla Browarna dot. budowy chodnika 
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na ul. Pomianowskiej oraz remontu chodnika między blokami przy ul. Browarnej. Poprosił  

o ponowne rozpatrzenie przez komisje tych inwestycji. Koszt tej inwestycji to 45.000zł.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, wyraził swoje zdanie w sprawie podziału 

środków na inwestycje w gminie. Powinniśmy się traktować po równo, szanować się nawzajem 

nie podbierać sobie pieniędzy, wszyscy jesteśmy mieszkańcami gminy.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski wyjaśnił Przewodniczącemu Rady jak wykonuje się remont 

dróg, nakładek asfaltowych ponieważ jak stwierdził ma wątpliwości co do planowanych kwot 

na inwestycje.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że domaga się zapisu do 

propozycji inwestycji drogi dojazdowa z parkingiem i do szkoły przy ul. Piłsudskiego 23. Odkąd 

blok powstał nic nie było zrobione. Stwierdził, że urzędnicy przed 20 lat tego nie zauważyli, 

wylicza, że będzie to kosztowało nie więcej niż 15.000zł.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,  

Radna Maria Kądziołka,na kanwie ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

z 20 marca, chciała zwrócić uwagę, że z przygotowanego zestawienia podziału tych środków 

przez pracowników pana Burmistrza zostały wyrzucone zadania inwestycyjne dot. Osiedla 

Kościuszki – Ogrodowa drogi przy bloku nr 6 – w propozycjach ujęta w pkt. 5 „Parking Os. 

Ogrodowa – k/bloku Nr 6”– kwota ok. 100 tys. zł., drogi wewnętrznej  k. bloku nr 69 i 69a  – 

kompleksowo z chodnikiem  - kwota 55 tys.zł. Od kilkunastu lat, a ściślej mówiąc od lat 14 

mieszkańcy Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” składają wnioski do budżetu gminy o wykonanie 

zadań na tych dwóch Osiedlach tj. Os. Ogrodowa i Os. Kościuszki i cierpliwie czekają na ich 

realizację. Ze zrozumieniem podchodzili do tego, iż ciągle były do wykonania ważne zadania 

na terenie miasta oraz sołectw. Wiemy jak duże jest zapotrzebowanie na inwestycje drogowe 

i w pełni zgadzamy się z wnioskami, propozycjami jakie padły i jakie omawiane były na 

posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Brzesku w dniu 20 marca 2015 r. Utożsamiamy się również z wnioskami składanymi przez 

Sołtysów oraz Zarządy Osiedli i ich przewodniczących. Bardzo ważnym zagadnieniem są 

główne ciągi komunikacyjne, o których mówił Pan Przewodniczący Rady, ważne jest wszystko, 

co wiąże się z bezpieczeństwem mieszkańców, a więc drogami i chodnikami.  

Analizując przez tyle lat składane wnioski, Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego  (po 
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czternastu latach starań mieszkańców) – zabezpieczyli środki na wykonanie na Osiedlu tak 

oczekiwanych i ważnych dla tutejszej społeczności inwestycji – tj.:  

1.    drogi przy bloku nr 6 – w propozycjach ujęta w pkt. 5 „Parking Os. Ogrodowa – k/bloku 

Nr 6”– kwota ok. 100 tys. zł.; 

2.    drogi wewnętrznej  k. bloku nr 69 i 69a  – kompleksowo z chodnikiem  - kwota 55 tys. zł. 

 Muszę zatrzymać się chwilkę i wyjaśnić tytuł zadania ujętego w pkt. 5 propozycji tj. „Parking 

Os. Ogrodowa – k/bloku Nr 6” – gdyż, nazwa tego zadania może mylić. Parking, o którym jest 

tutaj mowa stanowi jednocześnie: drogę dojazdową do bloków, chodnik dla mieszkańców oraz 

parking. Nazwa zadania po prostu została tylko skrócona i może wprowadzać w błąd.  

Od niepamiętnych lat (ok. 50) drogi wymienione wyżej nie były remontowane  i wymagają 

bardzo pilnych inwestycji. Na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa” mieszka ponad 3200 

mieszkańców, a w samym rejonie, gdzie planowane są w/w zadania inwestycyjne – blisko 1 

100 – są to mieszkańcy, którzy  na co dzień korzystają z tych dróg i chodników i to właśnie 

Oni proszą o wsparcie i pomoc. Moim skromnym zdaniem, w pierwszej kolejności winniśmy 

wykonywać zadania tam, gdzie jest największy ruch pieszych, najbardziej narażonych na 

niebezpieczeństwo. Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 20.03.2015 r. całkowicie „wycięli” z propozycji 

przedstawionych przez pracowników UM zadania drogowe na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa” 

– trudno jest się pogodzić z takimi działaniami – ciśnie się na usta pytanie: Czym zasłużyli 

sobie mieszkańcy Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” na takie traktowanie? Za co mieszkańcy są 

tak krzywdzeni? - bardzo trudno jest zrozumieć takie działania.  

W imieniu mieszkańców Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, przede wszystkim tych, którzy na co 

dzień muszą korzystać z dróg i chodników, o których mowa wyżej zwracam się z prośbą o 

pozostawienie środków na realizację w 2015 r. zadań inwestycyjnych pn.:  

1. „Remont drogi przy bloku nr 6 na Os. Ogrodowa” – kwota ok. 100 tys. zł.;  

2.   „Remont drogi wewnętrznej  k. bloku nr 69 i 69a  – kompleksowo z chodnikiem”  - kwota 

55 tys. zł. Strasznie boli, bo przez tyle lat godziliśmy się na to bo były inne bardzo ważne 

sprawy. Teraz jak zarezerwowano te środki zostają one zanegowane to bardzo to boli.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, przedstawił wszystkie propozycje referatu GKiOS do 

propozycji budżetowych na 2015r. w zakresie dróg gminnych, chodników oraz oświetleni ulic. 

(Załącznik do protokołu.) 
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, postawił wniosek, aby do propozycji 

przedstawionych dopisać ul. Piłsudskiego 23.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, stwierdził, że nie należy kłócić się bez 

potrzeby i pomyśleć o rozwiązaniu na kolejne lata. Zgłaszane są różne potrzeby przez osiedla 

i sołectwa. Drażni mnie wyrywanie sobie kawałka asfaltów, dogryzanie sobie nawzajem  

i kłótnie. Nie po to tu przyszliśmy.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że w dwóch ubiegłych kadencjach, siadali wszyscy, 

radni, sołtysi, przewodniczący osiedli i ustalali propozycje oraz wprowadzali zmiany. Dodała, 

że nie wszystko się godzili. Jestem na wszystkich komisjach i Pan Burmistrz na wszystkich 

proponował, żeby się z wszystkimi spotkać i ustalić. Pan Sorys na wczorajszej komisji przeliczył 

ile na mieszkańca wypada. Możemy podzielić proporcjonalnie na mieszkańców. Wówczas każdy 

dostanie proporcjonalnie swoją pule pieniędzy.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, za ostatnie 4 lata, jedna inwestycja za 

90.000zł. została wykonana w Sterkowcu. Jestem za równym traktowaniem wszystkich. Jestem 

za tą propozycją, czyli za rozwiązaniami kompleksowymi.  

Radna Maria Kądziołka, to co zostało zrobione na komisji Gospodarki Komunalnej…..o jakiej 

uczciwości rozmawiamy. Dlaczego nie rozmawiamy?! Na niektóre zadania to mrozimy środki. 

W 2015 roku wykonamy tylko dokumentacje. Straszne rozgoryczenie jest. Spotkajmy się  

i porozmawiajmy przed sesją, żebyśmy mieli czas na zweryfikowanie pewnych spraw. 

Traktujmy wszystkich jednakowo.  

Radny Piotr Wyczesany, stwierdził, że ze zdaniem Radnej Marii Kądziołki się w pełni nie 

zgadza. Poinformował, że na żadnym spotkaniu nie był w poprzedniej kadencji, ponieważ 

takiego nie było zorganizowanego. Wyjaśnił, że w przypadku remontów zawsze będą 

remontowane i priorytetowe drogi główne. Boczne ulice w sołectwach zawszy były pomijane. 

To co Pani zaasekurowała, ten przelicznik kwotowy na mieszkańca byłby krzywdzący dla 

mieszkańca z sołectwa. Np. Bucze gdzie ma mieszkańców 1300, kwota jaka została wyliczona 

na jednego mieszkańca -34,16 zł.  czyli na rok dla miejscowości Bucze kwota jaka zostać 

powinna zaplanowana na inwestycje wynosi 37 500zł. to jest wykonanie niespełna 100 metrów 

drogi. Dlatego stwierdził, że punktem wyjścia było by, aby przygotować zestawienie, gdzie co 

zostało i za jaką kwotę inwestycje za okres ostatnich 4 lat. Przewodniczący Rady prosił aby 
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przygotowano takie sprawozdanie, było by to punktem odniesienia do dalszych prac 

harmonogramu ustalania inwestycji.  

Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że być może źle się wyraziła. Chodziło jej o to, że 

dochodzili na komisjach do kompromisu. Poinformowała, że w przypadku Bucza Pan Piotr 

wyjaśnił, jakby wyglądała by sprawa przelicznika na mieszkańca, natomiast na osiedlu 

Kościuszki –Ogrodowa która liczy 3 200 mieszkańców, dodając, że specyfika osiedli jest inna 

niż w sołectwach.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, wyjaśnił, że dlatego powinni przygotować się 

merytorycznie do tej sprawy i powinni otrzymać sprawozdanie z wykonania inwestycji za okres 

4 ostatnich lat.  

Radny Krzysztof Stępak, poinformował, że w ciągu ostatnich 4 latach na jego osiedli nic nie 

zostało zrobione na jego osiedlu tj. Browarna. Dodał, że najlepsze co można w obecnej sytuacji 

zrobić to kompromis.  

Radny Jerzy Gawiak, dodał, że należy wykonać te inwestycje, gdzie zostały już opracowane 

już dokumentacje, wiedząc, że one mają termin ważności pozwoleń itp.  

Radny Bogusław Babicz, zabrał głos w imieniu osiedla w którym mieszka, czyli Kopaliny-

Jagiełły. Z propozycji inwestycji jakie otrzymaliśmy na moim osiedlu takowych w ogóle nie 

było. Ani chodnika ani ulicy. Dlatego zawnioskowałem na komisji Komunalnej o budowę 

chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja z powodu. Na tym odcinku nie było dotychczas żadnej 

inwestycji.  

Radny Marcin Ciurej, stwierdził, że wnioskował o odnowę dokumentacji na ulicę Jesienną  

i Wakacyjną. Stwierdził, że w tym roku nie wymaga wiele na swoim osiedlu.  

Radna Maria Kądziołka, poruszyła kwestię przekazanych środków na remont Przedszkola 

Nr 4 w Brzesku. Poinformowała, że do tego przedszkola uczęszczają dzieci nie tylko z osiedla 

Kościuszki-Ogrodowa ale również z miasta oraz z osiedla Słotwiny.  

Radny Adam Kwaśniak, poinformował, że w poprzedniej kadencji był członkiem komisji 

Gospodarki Komunalnej i przez 4 lata żadnych szerokich konsultacji nie było. Przygotowywane 

były projekty na komisje, zastanawialiśmy się nad pewnymi drogami, chodnikami.  

W rzeczywistości żadnych zmian nie dokonywaliśmy. Miałem wówczas wątpliwości co do ulicy 
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Przemysłowej, lecz przekonano mnie, że tam są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Głosowałem za 

tym wnioskiem. Co się okazało później, że ten chodnik jest tylko do osiedla Granit a odcinek 

newralgiczny do WTZ-ów nie ma chodnika. Dlatego na mojej komisji ostatnio padł wniosek, 

żeby ten odcinek dokończyć. Byliśmy w tych miejscach, gdzie wnioski zostały złożone, komisja 

trwała ponad 8h. Pan radny Edward Knaga złożył wniosek dot. remontu chodnika na  

os. Jagiełły, od 20 lat ten wniosek jest zasadnych, wiemy, że nie ma tam jak się poruszać dla 

matek z dziećmi. Dodał, że szanuje radną Kądziołkę, że stara się dla swoich mieszkańców jak 

najlepiej, każdy chce dla swojego osiedla oraz sołectwa wykonać jak najwięcej. Poinformował, 

że nie było żadnych złośliwości na jego komisji – wybrali między jednym a drugim złem żeby 

wybrać coś lepszego. Nanieśliśmy nie duże poprawki do propozycji Burmistrza.  

Radna Maria Kądziołka, zapoznałam się z dyskusją jaką toczyliście na komisji Komunalnej. 

Wszędzie są nam potrzebne chodniki i drogi. Czy komisja przemyślała taką sprawę, że najpierw 

trzeba wykonać dokumentacje, uzyskać pozwolenie i na to zarezerwować środki a jeszcze jest 

sytuacja taka, że w czerwcu będzie Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej, musimy 

pozyskać tereny. W tym roku wykonamy tylko dokumentacje. Zarezerwujmy środki na 

dokumentacje a nie rezerwujemy środki na wykonanie tej inwestycji, ponieważ nie jesteśmy 

w stanie w tym roku to wykonać. Każdy potrzebuje środki, nie negujmy, lecz przekażmy środki 

na dokumentacje a następnym roku zróbmy inwestycje.  

Radny Piotr Wyczesany zapytał dlaczego gmina podnosi koszty na wykonanie 

dokumentacji, następnie się to odkłada a do budżetu wchodzą następne jakieś zadania, 

potrzeby. Czas upływa kończy się pozwolenie na budowę. Czy to było by ciężko gdybyśmy nie 

doprowadzali do takich sytuacji. Następnie znów musimy przekazywać środki na odnowienie 

dokumentacji. Naprodukujemy w ciągu roku następnych dokumentów przy założeniu, że nie 

mamy środków ani możliwości. Stad powinno zostać opracowane na 4 lata inwestycje, żeby 

nie dopuszczać do takich sytuacji.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił że to są koszty szacunkowe, wg. których zostały 

przedstawione propozycje. Nakreślone zostały kierunki w których chcieli by pójść. Przedstawił 

jak wygląda przygotowanie inwestycji od podstaw.  

Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że w następnym roku proponuje, aby była osobna pula 

na wykonanie dokumentacji inwestycji a wykonanie już inwestycji-  teraz ten spór właśnie 

toczymy o te sprawy.  
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Po dyskusji przedstawiono następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie zestawienia  

dot. przygotowanych projektów inwestycyjnych i pozwoleń na budowę, którymi dysponuje 

urząd oraz informacji o terminie ich ważności. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja zapoznała się z propozycjami budżetowymi na rok 2015 w zakresie dróg publicznych, 

chodników i oświetleni ulicznych i wnioskuje o przeznaczenie środków finansowych na zadania:  

- ul. L. Piłsudskiego 23 głosowano jednogłośnie.  

-ul. Browarna droga wew. blok 2-12 Głosowano 3 za, 3 przeciw,  

1 wstrzymujący.  

- ul. Ogrodowa Nr 6 : głosowano 2 za, 1 wstrzymujący, 4 przeciw:  

- ul. Kościuszki 69 i 69 A: głosowano: 2 za, 1 wstrzymujący, 4 przeciw.  

 

Radna Maria Kądziołka, bardzo dziękuję Państwu, szczególnie Państwu z opcji PIS-u, którzy 

szanujecie mieszkańców osiedla Kościuszki-Ogrodowa.  

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów 

uchwał. 

Przewodniczący komisji odczytał pisma, które zostały skierowane na komisje.  

Przyjęła do wiadomości pismo Pana W.N w sprawie drzew.   

Komisja przyjęła do wiadomości uchwałę Ogólnego zebrania mieszkańców osiedla 

„Okocimskie” z dnia 24 marca br. w sprawie budowy chodnika przy  

ul. Pomianowskiej w Brzesku.  

 

Komisja zapoznała się z treścią pisma Pana W.W kierowcy MPK Brzesko praz Zarządu NSZZ 

Solidarność przy MPK w Brzesku dot. działalności spółki.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup i montaż foto pułapek  

w miejscach gdzie powstają „dzikie wysypiska”. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udzielenie informacji w sprawie Lokalnej Grupy 

Działania, jaki jest kierunek i działania w tej sprawie. Głosowano jednogłośnie.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udzielenie informacji w sprawie przyznania lokalu 

pod działalność statutową Związku Strzeleckiego „Strzelec”  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie konkursów na stanowiska 

Prezesów w spółkach gminnych i przekazanie tego wniosku Radzie Miejskiej, celem wyrażenia 

stanowiska. Głosowano jednogłośnie.   

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od godz.8.00-12.30 
 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku  
Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku  
           
 mgr Krzysztof Bogusz 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 

 


