P R O T O K Ó Ł NR 10/2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
21 września 2011 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie według
załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna
Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek
posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła porządek
posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej.
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Wizja lokalna w sprawach różnych, min. na cmentarzu żydowskim i wojskowym w Brzesku.
2. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych i stanu dróg gminnych/wizja lokalna/.
3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011r.
4.

Przyjęcie

Protokołu

z

poprzedniego

posiedzenia

komisji.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad. 1 Wizja lokalna w sprawach różnych, min. na cmentarzu żydowskim
i wojskowym w Brzesku.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, oddała głos Naczelnikowi
Wydziału EKiS Józefowi Cierniakowi, który przedstawił sprawę obwodów szkolnych.
Po przedstawieniu przez Naczelnika Józefa Cierniaka oraz po dyskusji Przewodnicząca
Komisji

przedstawiła

wniosek

i

poddała

go

pod

głosowanie:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dostosować kurs autobusu MPK w takich
porach, by dzieci, które uczęszczały do szkoły w Wokowicach a obecnie uczęszczają do szkoły
w

Sterkowcu

mogły

dojeżdżać

i

wracać

do

szkoły.

Głosowano jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Pacewicz Pyrek, poinformowała członków
iż, na posiedzenie przybył Pan Jacek Okoński właściciel Firmy ECI SP Z O. O. oraz
Pan Krzysztof Kochanek Firma ECI SP Z O. O. wraz z geologami, by przedstawić sprawę
terenu „żabiej górki” na ul. Szczepanowskiej.

Pan Jacek Okoński właściciel firmy ECI, zakupili grunty w dwóch celach, pierwszy cel
wydobywczy, doprowadzić do tego, aby ten teren został wyrównany i zurbanizowany pod
kontem przemysłowym, czy budowlanym. Naszym zamierzeniem eksploatacyjnym jest nie
wchodzenie w głąb tego terenu, żeby nie powstał tam zbiornik wodny, bo są to zbyt cenne
tereny. Dla mnie również ten teren jest inwestycyjny, pod kontem mojej działalności
gospodarczej, ponieważ prowadzę działalność w Tarnowie, prowadzimy różny rodzaj usług
i produkcji. Siedzibę firmy przenieśliśmy do Gminy Brzesko. Rozmawiamy z wykonawcami
autostrady, którą biegnie w okolicach Brzeska, na to aby ewentualnie gdyby nam się udało
dostać koncesję, do szybkiego wyeksploatowania tego złoża. Jest to jedyna szansa i okazja aby
w niedługim terminie ta rekultywacja tego terenu nastąpiła. Autostrada będzie wykonywana
prze około 2 lat nie dłużej po tym terminie nie jesteśmy zainteresowani, aby ta kopalnia była
tam przez lata, ponieważ nie ma tam dużego złoża, ani nie jest to w moim interesie żeby
prowadzić eksploatację przez lata, tylko przez rok, dwa i przeistoczyć te tereny zurbanizowane
pod kontem działalności gospodarczej, to było pod kontem biznesu i gminy ponieważ
autostrada będzie gotowa, będzie zjazd, te tereny będą atrakcyjne pod kontem
inwestycyjnym: komunikacja, łatwość dojazdu, potencjalnych nabywców będzie sporo
i zainteresowanych z korzyścią dla gminy. W tej chwili są tam nieużytki.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, przypuszczalnie gdy otrzyma
Pan koncesję, na co Pan przeznaczy ten teren, bardziej na działki budowlane, czy na
przemysł?
Pan Jacek Okoński firma ECI ten teren który mam w planach jest spory, nie będę chciał
wykorzystać całego terenu w całości tylko w mojej działalności, ponieważ jest to bardzo spory
teren. Jestem zainteresowany jakąś część, na ¼ tego terenu, tylko ten teren trzeba
zurbanizować, obszar ten ma 18 ha.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, zapytała jak głębokie są te złoża?
Pan Tomasz Bardel geolog, poinformował, że złoża 216 metrów n.p.m jeśli dojdzie do
skutku eksploatacja, jest prowadzona z nad wody, nie występuje do tej rzędnej warstwa
wodonośna w związku z tym teren po wyeksploatowaniu nie wypełni się wodą. Przedłożył
dokumenty, oraz odczytał decyzje od Dyrektora Ochrony Środowiska, który wyjaśnił, że nie
stwierdzono wód podziemnych.
Radny Adam Kwaśniak, zapytał na jakiej wysokości jest droga?
Pan Tomasz Bardel geolog

221 , sprawa koncesji jest sprawą otwartą- nie jest

powiedziane że wszystkie zasoby muszą być przeznaczone do wydobycia, jako zasoby
przemysłowe, można część zasobów przeznaczyć jako nieprzemysłowe, wszystko to zależy od
koncesji i od uzgodnienia.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, czy Państwo już prowadzili taką
działalność, jeśli tak to gdzie? Jak długo tam eksploatowaliście złoże?

Pan Krzysztof Kochanek firma ECI, koło Zakliczyna na Filipowicach, jest to teren
zrekultywowany, trawa rośnie, ładnie zrównany teren. Eksploatowaliśmy 3 lata żwiru.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, byliście Państwo na spotkaniu w poniedziałek
u Burmistrza, ja przekażę to co było powiedziane na tym spotkaniu. Po pierwsze nie
powiedział Pan do końca jednej rzeczy, że głównym celem jest zarobienie na pisaku przy
okazji budowy autostrady, drugą rzeczą jest to, iż w studium środowiskowym tego Państwo
nie powiedzieliście, wykopy mają sięgać od 9-16 metrów, tak mówi studium, są to znaczne
wykopy mimo, że deklarujecie że będzie to do poziomu 0. Kolejną rzeczą na spotkaniu
rozmawialiśmy o teoretycznym wyjeździe przez las Szczepanów, przez Słotwinę torami, więc
generalnie ścieżkami polnymi i leśnymi natomiast w studium jest jasno podane, że wyjazd
jest drogą publiczną przez ul. Solskiego. Jest to o tyle istotnie, że tam nie ma żadnej innej
możliwości kombinowania tak jak chcieliście jakimiś lasami, tylko jest droga publiczna
i chcecie ją Państwo wykorzystać. Gwałtowna i tak duża eksploatacja na potrzeby budowy
autostrady, padła też liczba wywozów tych tirów, które się nagle pojawią do 100 dziennie
i spowodowane uciążliwości, bo to jest oczywiste. Zadeklarowaliście, że gdyby się okazało, że
zyski będą tak duże, że jesteście w stanie wyłożyć odpowiednie pieniądze żeby te drogi
wyremontować. Wydaje mi się, że przepis art. 28 prawa geologicznego który mówi jasno, że
na tych 18 ha wyrobisko będzie potężne, wydanie koncesji może się odbyć tylko i wyłącznie
jeśli studium zagospodarowania przestrzennego lub planu wskazuje, że te tereny są górnicze.
Z punktu studium ten teren nie jest górniczy i są to tereny zlokalizowane pod działalność
przemysłową, ma być projektowany plan pod Pana przyszłą działalność. Na tym terenie gdzie
odbywa się obecne wydobywanie istnieje malutki plan zagospodarowania przestrzennego0,49 ha. Ten plan jest sprzeczny z aktualnym studium. Jeśli będziemy uchwalać plan, trudno
sobie wyobrazić, że na 18 ha zrobimy tereny górnicze.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, mnie osobiście przeraża nie
samo wydobycie, bo zakładam dobrą wolę inwestorów, że to ładnie wyrównają, tylko mnie
przeraża transport z stamtąd. Którędy byśmy nie jechali tymi „wannami” to jest bardzo
ciężkie, słyszałam o 50 takich transportów dziennie. Będzie problem komunikacyjny, konflikt
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zakładam dobrą wolę Pana Okońskiego ale ten
transport nie pójdzie w kierunku A4, pójdzie przez os. Słotwina, na Szczepanów- pani
architekt powiedział, że będzie bardzo ciężko dostać uzgodnienia z lasami państwowymi oraz
PKP, to jest faktem.
Radny Edward Knaga, ile to jest metrów sześciennych do poziomu zero, mówiąc o całym
złożu do poziomu drogi.
Pan Tomasz Bardel geolog 200 lub 300 tys. m³. Wyjaśnił sprawę wykopu, skarp, która
budziła wątpliwość Przewodniczącego Rady, przedstawiając przy tym mapy oraz dokumenty.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek nas jako gminę interesuje, to co
stanie się po fakcie eksploatacji. Jest to olbrzymi teren.
Pan Jacek Okoński firma ECI widzę, że Pan Przewodniczący jest bardzo niechętnie
nastawiony, nie wiem dlaczego. Nie przychodzę do Państwa, aby przedstawiać swoje racje czy
zachęcać. Wszystkie kwestie omawiamy tak jak jest, ale pomału odechciewa mi się tej
inwestycji skoro Pan Przewodniczący tak jest negatywnie nastawiony. Wykonuję różne rzeczy,
mam swoje inne inwestycje. Ten teren nadaje się do niczego obecnie, możemy to tak zostawić.
Ja się nie upieram, że muszę to zrobić, jest okazja i dlatego chciałem się spotkać z Państwem i
porozmawiać o tej inwestycji. Wykonywana jest autostrada, jest piasek, możemy doprowadzić
do stanu, że będą z tego profity dla wszystkich.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, źle Pan słuchał moich wypowiedzi. Jestem
przeciwko terenom wykopaliskowym na terenie gminy na tym konkretnie terenie.
Powiedziałem dlaczego, po pierwsze to nie są tereny w moim odczuciu dobre do tego, żeby
tam tworzyć jakiekolwiek wykopaliska, po drugie jak zacznie się eksploatację tego terenu,
mamy przykład przez wieś Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice w części Bucze- ja sobie nie
wyobrażam przejazdu ponad 100 tirów dziennie przez tereny mojego osiedla gdzie jestem
radnym. W momencie gdy zacznie się eksploatacja to trudno będzie sobie nie wyobrazić, że
do mnie będą przychodzić mieszkańcy i do Burmistrza- i będą mówić, do czego myśmy
doprowadzili. Są to kwestie bezpieczeństwa, zniszczenia dróg, chodników. Jasno w
dokumentach jest którędy chcecie jechać. Nie mam tam ani grama działki i nie mam tam
żadnych interesów i jestem całkowicie przeciwny. Mam interes społeczny dbając o
mieszkańców.
Pan Jacek Okoński firma ECI drogi które wskazaliśmy przez las, są to drogi polne
nieutwardzone, które należą do Lasów Państwowych i od razu zawetował Pan, że lasy
Państwowe się nie zgodzą. Jeżeli nie można jeździć drogami utwardzonymi przez osiedla, ja
to rozumiem, ale jeśli jest jakaś alternatywa, że są drogi które nikomu nie służą poza
rolnikom do pól.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk Pan sobie sam przeczy, proszę sobie wziąć
operat i niech Pan zobaczy którymi drogami będziecie jeździć. Proszę zmienić w części operat
środowiskowy, że będziecie jeździć takimi czy innymi drogami, uzyskacie pozwolenie
będziemy rozmawiać.
Radna Anna Lubowiecka, ponieważ jestem sołtysem wsi Szczepanów miejscowości przez
którą przebiega autostrada i mamy nieprzyjemne doświadczenia głównie o transport.
Zaczynają się kolejne kłopoty, samochody się poruszają po wszystkich drogach łamiąc zakazy.
Są już zniszczone drogi, chodniki.
Radny Edward Knaga, przysłuchuję się tej dyskusji tak: my byśmy chcieli mieć miejsca
pracy, mieć piękne wszystko tylko, żeby to mieć to najpierw trzeba coś z siebie dać,

wytrzymać trudy żeby to wybudować a później mówić co tam będzie. Nie znam Pana
przedsiębiorstwa, pierwszy raz na oczy widzę Pana. Przedstawił wyliczenia transportów
rocznie, będzie trzeba na pewno pokryć szkody, ale w konsekwencji daje to możliwość
zatrudnienia mieszkańców. Ja myślę nad tym, że nasze dzieci nie mają pracy, a jeżeli
przedsiębiorca mówi, że daje możliwość pracy to jest się nad czym zastanowić.
Radny Piotr Wyczesany, nie zgodził się z radnym Knagą, ponieważ powiedział, że na
terenie Bucza, były zapewnienia, spotkania też w sprawie złoża. Nikt z mieszańców nie
otrzymał zatrudnienia w żadnym charakterze.
Przewodnicząca

Komisji

Katarzyna

Pacewicz

Pyrek

skończyła

dyskusję

i poinformowała, że udadzą się na wizję lokalną tego terenu.
Ad. 2 Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych i stanu dróg
gminnych/wizja lokalna/.
Kierownik ITK Pan Roman Olchawa, przedstawił w/w temat.
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji inwestycji gminnych i stanu
dróg gminnych.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji, zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady
Miejskiej.
Po wizji lokalnej Przewodnicząca Komisji poddała następujące wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dostosować kurs autobusu MPK w takich
porach, by dzieci, które uczęszczały do szkoły w Wokowicach a obecnie uczęszczają do szkoły
w

Sterkowcu

mogły

dojeżdżać

i

wracać

do

szkoły.

Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na Cmentarzu Żydowskim w Brzesku wykosić
„samosiejki” oraz uporządkować ten teren.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyremontować chodnik przy ul. G.
Okocimskich w Okocimiu, w okolicach dworu.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie gminy wyremontować zniszczone
wiaty przystankowe a w miejsce plastikowych elementów zamontować metalowe.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie Szczepanowa przy ul. Na Wzgórzu
zobowiązać właściciela do uporządkowania terenu.

Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na ul. Przemysłowej wymienić uszkodzone
płyty drogowe a w dalszej kolejności komisja widzi za konieczne wykonanie nawierzchni
asfaltowej.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poprawić fundamenty przy kapliczce w
Szczepanowie na ul. Pielgrzymów.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, wyremontować lub pomalować kapliczkę św.
Antoniego w Okocimiu przy ul. G. Okocimskich.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyburzyć niszczejące domy przy
ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Głosowano jednogłośnie.
Naczelnik Józef Makuch, przedstawił sprawy które zostały przekazane na posiedzenie
komisji, po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski:
Komisja

po

zapoznaniu

się

z

wnioskiem

Pana

A.

G

zamieszkałego

w Szczepanowie na ul. Łęckiej, pozytywnie opiniuje przyjęcie w formie darowizny drogi o Nr
696/6 na majątek że w najbliższym czasie droga ta nie będzie asfaltowana.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska,

by

zobowiązać

służby

geodezyjne

i inwestycyjne do stworzenia warunków do dobrej przejezdności w ramach własności Gminy
Brzesko w obrębie nieruchomości Nr 179/9 położonej w Szczepanowie.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w miarę możliwości przyspieszyć prace nad
pozyskiwaniem gruntów pod drogę łączącą teren parkingu przy Cmentarzu Parafialnym w
Szczepanowie z ul. Ks. Koseckiego.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż nieruchomości gminy Brzesko oznaczony numerami
1828 w Porębie Spytkowskiej a położonej w obrębie Domu Ludowego.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek sprzedaży działki gminnej o Nr 2035 położonej przy ul.
Bursztynowej w Porębie Spytkowskiej zgodnie z obowiązującą procedurą.
Głosowano jednogłośnie.

Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wydziału w sprawie części działki 1411/198 położonej
przy ul. Przy Rondzie w Brzesku w wnioskuje, by zaproponować sąsiadom wykup dalszej
części działki.
Głosowano 5 za, 1 osoba nie brała udział w głosowaniu. (Przewodniczący
Krzysztof Ojczyk, nie brał udziału w głosowaniu)
Komisja po zapoznaniu się z umową notarialną warunkową wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej

w

Brzesku,

stanowiącą

działkę

o

Nr

3090/5

o powierzchni 37 arów.
Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Komisja pozytywnie opiniuje zbycie części działki numer 1411/278 według złożonego wniosku
przez firmę RCMB z Rzeszowa, zgodnie z obowiązującą procedurą.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby połączyć komunikacyjnie ul. Robotniczą z ul.
Przy Rondzie nawierzchnią asfaltową.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wstawić znak zakazu wjazdu pojazdów powyżej
3,5 ton z wyłączeniem dostawców i klientów na ul. Przy Rondzie.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków na projekt chodnika
przy ul. G. Okocimskich w Okocimiu.
Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by stronom tj. Pani K.C, Pani J.T-D i Panu K.Ch,
udzielić wyczerpującej odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja negatywnie opiniuje propozycje zamiany działki Nr 453/2 położonej na Osiedlu
Słotwina w Brzesku na działkę budowlaną na Pomianowskim Stoku.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przy ul. Przy Rondzie ustawić znak
zatrzymywania i postoju.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja

przyjęła

do

wiadomości

pismo

Pana

M.

R

zamieszkałego

w

Jasieniu

i Pana R. M zamieszkałego Biesiadki i wnioskuje, aby zaprosić w/w strony na następne
posiedzenie komisji GKOŚiR.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja

po

zapoznaniu

się

z

pismem

Polskich

Kolei

Państwowych-

Oddziału

Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by

decyzję o ewentualnym przejęciu budynku stacji PKP w Jasieniu wstrzymać się do momentu
wyremontowania trakcji.
Głosowano: 5 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zaprosić Z-ce Dyrektora Oddziału ds.
Technicznych PKP z siedzibą w Krakowie na najbliższe posiedzenie komisji GKOŚiR.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zgodnie z deklaracją przedstawicieli Firmy ECI
o

wskazanie

i

uzgodnienie

wywozu

kopalin

ze

złóż

z właścicielami przebiegających dróg w szczególności Lasów Państwowych oraz Polskich Kolei
Państwowych.
Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by Gmina Brzesko zabezpieczyła interes społeczny
mieszkańców przy wydaniu decyzji i jeżeli jest to możliwe zabezpieczyć wydobycie złoża do
poziomu ul. Szczepanowskiej.
Głosowano jednogłośnie.
Prezes BZK Janusz Filip, przedstawił członkom komisji sprawę zabezpieczenia środków
finansowych na uzbrojenie nowych terenów zakupionych pod poszerzenie Cmentarza
Komunalnego w Brzesku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zapytał czy nie ma Prezes z własnych środków
na poszerzenie ze sprzedaży nieruchomości?
Prezes BZK Janusz Filip przedstawił ile zostało jeszcze miejsc i prace jakie już są
wykonywane.
Po dyskusji Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek i poddała go pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć w przyszłorocznym budżecie
możliwość ujęcia środków na nową infrastrukturę komunalną na nowych terenach cmentarza
komunalnego.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja
i

przyjęła

wnioskuje

do

do

wiadomości

Burmistrza

Brzeska,

pismo
aby

M.

C

skierować

w
do

sprawie
Radcy

ul.

Prawnego

w Brzesku oraz na komisję Rewizyjną w celu sprawdzenia czy pismo jest skargą.
Głosowano jednogłośnie.

Okrężnej
UM

- Sprawa Państwa A i K K. został odczytany złożony wniosek.
Komisja przyjęła do wiadomości:
-

wniosek Państwa A i K. K.,

-

pismo od Pana M. S.

-

pismo od Pani M. K

Komisja zaopiniowała jednogłośnie uchwały:
- uchwałę w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody,
- uchwałę określenia zasad wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Spółka z o. o.
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Przewodnicząca Komisji zgłosiła, aby wycofać punkt 3. Analiza sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011r. głosowano jednogłośnie.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z dnia 3

sierpnia 2011 roku wyłożony został w Biurze Rady Miejskiej. W związku

z czym zapytała, czy do protokołu są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag
do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała je pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 830 do godziny 1100

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
Protokołowała

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Joanna Szczepka

