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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Rewizyjna 

Protokół nr 5/2019 

5 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2019  

Obrady rozpoczęto 23 kwietnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:31 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Barbara Borowiecka 

2. Piotr Duda 

3. Anna Lubowiecka 

4. Bogusław Sambor 

5. Jarosław Sorys 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył Przewodniczący Komisji Pan 

Piotr Duda,  który powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji jak również stwierdził 

prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 1. Załącznik stanowi 

również lista zaproszonych gości – Zał. Nr 2. 

 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda przedstawił proponowany porządek posiedzenia Komisji. 

Uwag Członków Komisji brak. Porządek został przyjęty jednogłośnie - stanowi załącznik do protokołu 

– Zał. Nr 3. 

 

3. Informacje na temat uwag zgłoszonych do protokołów odbytych w dniach 25 marca i 4 kwietnia 

2019 r. 

Uwagi do protokołu z dnia 25 marca 2019 r. wniósł Pan Radny Jarosław Sorys – Załącznik Nr 4. Zwrócił 

uwagę o sens i kontekst wypowiedzi na zadane zapytania osób biorących udział w dyskusji. 

Do protokołu z dnia 04 kwietnia 2019 r. uwagi wniosła Pani Radna Barbara Borowiecka  

- Załącznik Nr 5 

Głosowano nad wprowadzeniem poprawek. Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 
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W związku z nieobecnością Pani Dyrektor MOK i MOPS Przewodniczący Komisji zaproponował, aby 

przejść do omówienia projektu uchwały Klubu Radnych PiS w sprawie zwolnień z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda udzielił głosu Panu Radnemu Jarosławowi Sorys. 

Pan Radny Jarosław Sorys omówił szczegółowo projekt uchwały wraz z poprawiona podstawą prawną 

i przedstawił propozycje ulg zawarte w uchwale. Wyjaśnił dlaczego chcą wprowadzić powyższą 

uchwałę. Odniósł się również do kalkulacji przedstawionej przez Prezesa Brzeskich Zakładów 

Komunalnych oraz opłat za niesegregowane śmieci przez mieszkańców. Na koniec poprosił  

o ustosunkowanie się pozytywnie do przedstawionego projektu uchwały. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa. 

Poruszył temat zadeklarowania przez mieszkańców segregowania odpadów komunalnych. Następnie 

odniósł się do problemu braku oszacowania dzikich wysypisk śmieci. Zabrał również głos odnośnie 

przedstawionej kalkulacji dotyczącej segregowania odpadów komunalnych. Podał przykład Gminy Kłaj 

i Niepołomice i stawek tam obowiązujących. Podał również przykład Bochni i opłat jakie obowiązują  

w tej Gminie jak również sposobu wywozu nieczystości. Poruszył również sprawę rodzin wielodzietnych 

i wsparcia dla tych rodzin. 

Pani Radna Anna Lubowiecka odniosła się do poruszonej przez Pana Jarosława Sorysa swojej 

wypowiedzi i udzieliła wyjaśnień w tym temacie.  

Pan Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Pani Anny Lubowieckiej. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach podał przykład Dopczyc gdzie wprowadza się nową 

metodę naliczenia stawki za wywóz nieczystości i stosuje się metodę dygresyjną. 

Pan Radny Jarosław Sorys podał przykład Gminy Dębno, Gnojnik i Zakliczyn jak również 

poinformował, że przedkładany projekt uchwały nie jest sztywny. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa. 

Pan Radny Jarosław Sorys ponownie zabrał głos odnośnie ustalonej opłaty i kwestii segregowania 

odpadów oraz kwestii opłat za gospodarowanie odpadami.  

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach zabrał głos dotyczący wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa 

dotyczący kalkulacji. Poinformował, że umowa z Prezesem BZK jest podpisana tylko na pół roku. 

Pan Radny Jarosław Sorys zabrał głos odnośnie przeszacowania kosztów za wywóz nieczystości  

i opłat za gospodarowanie odpadami w innych Gminach. 



3 

 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach zabrał głos i odniósł się do wypowiedzi Panu Jarosławowi 

Sorysowi wyjaśniając kwotę stawki za wywóz nieczystości. 

Pan Radny Bogusław Sambor poprosił o przejście do głosowania nad przedstawionym projektem 

uchwały. Podkreślił, że do projektu uchwały zawsze można powrócić w przyszłym roku kiedy system 

finansowy się bilansuje. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zabrała głos w odniesieniu do wypowiedzi Pana Zastępcy Burmistrza 

dotyczący Gmin borykających się z problemami finansowymi. Zwróciła uwagę, że problemy Gmin wiążą 

się nie z tym tematem i gdyby były przygotowywane przetargi odnośnie wywozu nieczystości byłby jasny 

przekaz mieszkańcom jak ta sprawa wygląda 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pani Barbary Borowieckiej  

i przedstawił wady ogłaszania przetargów na wywóz nieczystości. 

Zaopiniowano: 

 projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- Zał. Nr 6 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 

Głosowano: 2 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujący. 

 

4. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda powitał i poprosił przedstawicielki MOPS Panią Ludmiłę 

Kochańską – pracownik socjalny oraz Elwirę Grzesik – Inspektor MOPS o przedstawienie 

sprawozdania. 

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny przedstawiła szczegółowo zakres pomocy społecznej 

i świadczonych usług w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usług stałych, 

świadczeń opiekuńczych. Przedstawiła zakres pracy jakim się zajmują, przedstawiła zakres działania 

pracy przy „Niebieskiej Karcie” związanej z przemocą w rodzinie i prowadzenia pełnej dokumentacji 

przez pracowników MOPS jak również zakres pracy tzw. asystenta rodziny. Przedstawiła jakie obecnie 

osoby zgłasza się najczęściej o pomoc i jakiej pomocy potrzebują.  

Pani Elwira Grzesik – Inspektor MOPS zabrała głos odnośnie wysokości pomocy jaką otrzymują  

z MOPS niektóre osoby. 

Odnośnie wysokości pomocy jak również sytuacji finansowej rodzin zabrał głos Pan Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach oraz Pan Radny Jarosław Sorys. 



4 

 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wyjaśnił skąd wywiązała się dyskusja na temat pomocy 

dla rodzin wielodzietnych, a mianowicie odnośnie omawianej uchwały na temat zastosowania ulg przy 

opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla tych rodzin. 

Pan Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza na temat pomocy dla 

rodzin wielodzietnych i kategoriach postrzegania tych rodzin. Odniósł się również do możliwości pomocy 

dla tych rodzin.  

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny poinformowała, że większy problem finansowy mają 

seniorzy. 

Pan Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi informując, że taki projekt uchwały był złożony 

i nie uzyskał akceptacji. 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda zabrał głos odnośnie podejmowania pracy przez kobiety  

i przedstawił statystyki jakie przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

Pan Radny Jarosław Sorys odniósł się do tematu bezrobocia oraz przedstawił proces jaki powstał od 

momentu wprowadzenia 500+ i podejmowania pracy przez kobiety. 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odnosząc się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa 

przedstawił informację odnośnie bierności zawodowej w związku z otrzymywaniem 500+. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda zabrał głos odnośnie pracy wielu mężczyzn poza granicami 

kraju i sytuacji matek które. 

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny przedstawiła sytuację kobiet, które wyszły z trudnej 

rodziny i powielanych wzorców wyniesionych z domu. Przedstawiła zakres działania asystenta rodziny 

i problemów w rodzinach potrzebujących. 

Pan Radny Bogusław Sambor poinformował jako praktyk, gdyż prowadzi biuro rachunkowe, że do 

jego biura przychodzą kobiety, które proszą o przeliczenie sytuacji finansowej czy opłaca się im podjąć 

pracę czy nie stracą zasiłku. 

Wywiązała się dyskusja odnośnie sytuacji rodzin i korzystania z pomocy MOPS oraz Programu 500+  

i liczbie rodzin które korzystają z tego Programu w której udział wzięli Pan Piotr Duda, Pani Anna 

Lubowiecka, Pan Jarosław Sorys, Pan Grzegorz Brach, Pani Barbara Borowiecka, Pani Ludmiła 

Kochańska i Pani Elwira Grzesik. 
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Pani Elwira Grzesik Inspektor MOPS przedstawiła również informację na temat sytuacji  

i problemów jakie będą z wypłatami świadczeń z Programu 500+. Przedstawiła wyliczenia jakie były 

zrobione z księgową.  

Głos w tym temacie zabrali również Pan Grzegorz Brach oraz Pan Jarosław Sorys. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zabrała głos odnośnie przedstawionej informacji informując, że 

cenimy pracę pracowników MOPS i jest to bardzo pomocna pomoc w każdej dziedzinie. Odniosła się 

również do Programu 500+ oraz tematu powrotu  do pracy kobiet wychowujących dwoje i więcej dzieci. 

 

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny odniosła się do wypowiedzi Pani Barbary 

Borowieckiej. Przedstawiła jak są pilnowane i wydatkowane środki finansowe w rodzinach 

otrzymujących pomoc. 

Poruszyła również problem zapominania o pracownikach MOPS i braku podwyżek. Przedstawiła zakres 

kwalifikacji pracowników. 

W dyskusji na ten temat głos zabrali również Pan Piotr Duda, Pan Grzegorz Brach. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zabrała głos odnośnie złej sytuacji lokalowej MOPS. 

Do poruszonego tematu odniosła się Pani Elwira Grzesik oraz Pani Ludmiła Kochańska 

przedstawiając sytuację lokalową i złe warunki lokalowe w budynku MOPS do przyjmowania stron  

i pracy. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda zawnioskował o wprowadzenie „jadłodzielni” czyli lokalizacji 

lodówki z żywnością w wyznaczonym miejscu. 

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny poinformowała, że przekaże wniosek Pani Dyrektor. 

Dodała, że dużo osób korzystających z pomocy MOPS mają pomoc żywieniową, a lokalizacja takiej 

„jadłodzielni” wiązała by się z dodatkowym zadaniem. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zabrała głos odnośnie wyprowadzenia Jadłodajni z budynku MOPS. 

Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny poinformowała, że Pan Burmistrz przekazał terminy 

wyprowadzenia Jadłodajni i czekają na odpowiedź.  

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach zabrał głos w powyższym temacie przedstawiając mapę 

drogową przeniesienia Jadłodajni. Przedstawił etapy działania i sposobu wydawania pożywienia dla 

osób potrzebujących. 
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Pani Ludmiła Kochańska – pracownik socjalny poinformowała, że Pan Burmistrz podał termin, aby 

Caritas do końca maja przekazał listę do zweryfikowania osób potrzebujących. Przedstawiła również 

sytuację przybywania do jadłodajni osób nietrzeźwych i problemu z zachowaniem tych osób. W tym 

samym temacie zabrała również głos Pani Elwira Grzesik. 

Pan Radny Jarosław Sorys zapytał o termin wyprowadzenia Jadłodajni z budynku MOPS. 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi i poinformował o przygotowywaniu listy 

osób potrzebujących przez Caritas do końca maja.  

Pan Radny Jarosław Sorys poprosił, aby zająć się tematem, gdyż problem lokalowy MOPS jest 

poruszany od lat. 

W temacie Jadłodajni i przychodzenia osób nietrzeźwych po żywność głos zabrała również Pani 

Ludmiła Kochańska. 

Pan Radny Jarosław Sorys zapytał o pismo odnośnie poborów dla pracowników MOPS jakie było 

składane 2 lata temu i które było poparte przez radnych. 

Pani Ludmiła Kochańska oraz Pani Elwira Grzesik udzieliły odpowiedzi o kwocie podwyżki  

w zeszłym roku tj. kwotę 130 zł brutto po 6 a nawet 9 latach. Przedstawiły sytuację pracowników. 

Głos odnośnie wydawania żywności w Jadłodajni zabrała ponownie Pani Barbara Borowiecka, Pani 

Anna Lubowiecka, Pan Piotr Duda oraz Pani Ludmiła Kochańska.  

Pan Przewodniczący Piotr Duda poddał pod głosowanie sprawozdanie. Przedstawiona informacja 

została przyjęta pozytywnie jednogłośnie jak również praca została oceniona pozytywnie. 

Informacja stanowi Załącznik nr 7. 

 

 

5. Analiza sprawozdania z działalności MOK za 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda powitał Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Brzesku. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber omówiła i przedstawiła zakres działalności MOK w 2018 roku. 

Poinformowała również o siedzibach MOK czyli siedzibie w Ratuszu,  Muzeum w Brzesku. Przedstawiła 

projekty, które są realizowane przez MOK. Przedstawiła temat współpracy, zakres prac inwestycyjnych 

prowadzonych w budynku Ratusza. 

Pani Dyrektor poruszyła problem przy organizacji imprez wspólnie ze szkołami czy parafiami i udziału 

pracowników w MOK w tych imprezach, a co za tym idzie pracy w godzinach nadliczbowych.  
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Pan Przewodniczący Piotr Duda zabrał głos, że MOK działa prężnie. Zaproponował, aby udostępnić 

dla zwiedzających schron centralny, który znajduje się pod płytą rynku. Zabrał również głos odnośnie 

beczki, która znajdowała się na Plantach, aby powróciła. Zawnioskował o powrót do dawnych symboli 

Brzeska. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber udzieliła odpowiedzi Panu Przewodniczącemu, że wybiera się 

na emeryturę, ale pomysł jest bardzo dobry i powinien go realizować nowy dyrektor. Poinformowała 

również o obecnej wystawie w Muzeum na którą zaprasza. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda zawnioskował o zabezpieczenie budżetu Muzeum na wyższym 

poziomie. Przedstawił również historię Brzeska i poprosił, aby iść w stronę turystyki i przywrócić pamięć 

o Brzesku i Gminie. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber odpowiedziała, że to jest wniosek o wyższe środki finansowe 

jest  do Pana Burmistrza. 

Głos w rozmowie na temat historii i turystyki w Brzesku zabrali głos Pani Małgorzata Cuber oraz Pan 

Bogusław Sambor. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber poinformowała, że w Muzeum o historii Brzeska opowiada Pan 

Wyczesany. Poinformowała również o współpracy z Browarem i Pałacem Goetza Panem Dyrektorem 

Florczykiem. Zaproponowała, aby szkoły przychodziły w ramach historii lub wiedzy o społeczeństwie 

przychodziły do Muzeum. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda nakreślił, że jest dużo osób, które są wpisane w historię Brzeska. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber udzieliła wyjaśnień i odpowiedzi jak również poinformowała  

o delegacjach, które odwiedzają Brzesko. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda zaproponował, aby oznaczyć wszystkie miejsca historyczne  

w Brzesku. 

Do rozmowy na poruszony temat włączyła się Pani Dyrektor Małgorzata Cuber oraz Pani Anna 

Lubowiecka. 

Pan Radny Bogusław Sambor zabrał głos, że sama wiedza mieszkańców w tym temacie jest skromna 

więc można pomyśleć o zorganizowaniu „testu wiedzy” na temat historii Brzeska. 

Na temat propozycji Pana Bogusława Sambora głos zabrali Pani Małgorzata Cuber oraz Pan Piotr 

Duda. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda powrócił do tematu tabliczek i kodów, który przyczyniłby się do 

rozwoju turystycznego miasta Brzeska. 
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Pan Radny Jarosław Sorys zapytał o gwiazdę wieczoru tegorocznych Dni Brzeska. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber udzieliła odpowiedzi informując, że gwiazda wieczoru będzie 

Zespół „Dżem”. Przedstawiła program tegorocznych Dni Brzeska. 

W rozmowie na temat zespołów występujących w Brzesku wzięli udział Pani Małgorzata Cuber, Pan 

Piotr Duda, Pan Jarosław Sorys, Pani Anna Lubowiecka oraz Barbara Borowiecka. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zapytała co z problemem współpracy MOK z innymi instytucjami. 

Poprosiła o odniesienie się do tego tematu. 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła ponownie problem przy organizacji imprez oraz 

wynajmu sal. Nadal zwróciła uwagę na problem z obsługą tych imprez ze względu na pracę 

pracowników w godzinach nadliczbowych. 

Pan Radny Bogusław Sambor zaproponował, aby temat ten rozwiązać w ramach zawieranych umów 

cywilno prawnych. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duda zawnioskował, aby sformułować przedmiotowy wniosek.  

WNIOSEK: Wniosek do Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku o przygotowanie 

Porozumienia z różnymi instytucjami działającymi na terenie Miasta i Gminy Brzesko odnośnie 

współpracy. 

Głosowanie nad wnioskiem: wniosek został przegłosowany jednogłośnie. 

Sprawozdanie z działalności MOK za 2018 rok stanowi Załącznik Nr 8 

Pan Przewodniczący Piotr Duda podziękował Pani Dyrektor MOK za przedstawione informacje. 

 

 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Pan Przewodniczący Piotr Duda przeszedł do punktu projektów uchwał. 

Omówiono i zaopiniowano: 

 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do 

Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna  „Tarnowska Organizacja 

Turystyczna” - Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 9, 
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 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja przyjęła projekt 

pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 10 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”– – 

Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 11 

 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił powyższy projekt uchwały po czym Komisja 

zawnioskowała o podjęcie wniosku dotyczącego renty planistycznej. 

WNIOSEK: Wniosek, aby przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z przystąpieniem do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, było przygotowanie dokumentacji renty 

planistycznej. 

Głosowanie nad wnioskiem: wniosek został przegłosowany jednogłośnie. 

 

Pan Radny Jarosław Sorys odniósł się do planu i umieszonych w nim drogach i podzielonych tam 

działek. Uważa, że przy wyłożeniu planu gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, czy  

w tym momencie nie powinno być tak, aby w chwili kiedy mieszkańcy będą chcieli dzielić działki na 10 

arowe nie powinno być już założone, że tam powstanie mapa dróg, niekoniecznie które Gmina musi 

wykonywać, ale zrobić tak aby to usystematyzować. temat, który poruszył był związany z tym samym 

planem. Odniósł się do wniosków podawanych przez Pana Burmistrza, gdzie mieszkaniec zwrócił się o 

zastosowanie na jego działce, aby nie była tam zamieszona tylko funkcja mieszkalna ale również 

mieszkalno-usługowa. Czy nie wziąć pod uwagę tego, aby dla całego terenu zmienić tę funkcję 

przeznaczenia terenu.  

 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Pana Jarosława 

Sorysa. Wyjaśnił w jakim celu jest wykładany do wglądu plan zagospodarowania i składanie wniosków 

w trakcie wyłożenia planu. Wyjaśnił również temat dróg w planie, temat wykupu tych dróg oraz 

obwarowań związanych z wytyczeniem dróg. 

 

Po zakończeniu dyskusji Komisja przyjęła powyższy projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący Piotr Duda przeszedł do kolejnych projektów uchwał. 

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

27 marca 2019 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko - 

Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 12 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja przyjęła projekt 

pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 13 
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7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Przewodniczący Pan Piotr Duda zamknął posiedzenie 

i podziękował za udział. 

(Pełna dyskusja Komisji – płyta CD stanowi załącznik w dokumentacji Komisji - Zał. Nr 14) 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Brzesku 

…………………………………………………………………. 

dr Piotr Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Elżbieta Kania, Główny Specjalista – Zespół ds. Samorządowych 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 


