
P R O T O K Ó Ł  NR  7/ 2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  
w dniu :      5 sierpnia   2011  roku. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu 

przewodniczył radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając 

zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali 

wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty 

jednogłośnie :  

 

1. Rozpatrzenie skargi. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Ad.  1. 
         Rozpatrzenie skargi. 
 
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, poinformował, że skargę należy 

odrzucić, ponieważ Pani K. B nie składała pism do Urzędu Miejskiego, pisma 

składał jej ojciec i z tego tytułu skarga powinna być odrzucona. Problem tego terenu 

jest i trwa on od wielu lat, działania były podejmowane.  

Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa UM w Brzesku Maria Zachara, 

odpowiedziała, że pierwsze pismo wpłynęło w 2007r.  Pana S.T właściciela działki w 

Okocimiu, uważa, że droga oraz działka została zniszczona i wykonano bezprawnie 

rów. Od tego momentu, gmina zaczęła się tą sprawą zajmować. Podjęliśmy 

działania, kto rzeczywiście zlecał prace na tym terenie w 1997r. jak przedstawił Pan 

S.T w swoim piśmie. Zostały przeprowadzone oględziny, które potwierdziły, że 

działka rzeczywiście jest zniszczona, prowadziliśmy w urzędzie zapytania, czy to 

mogło być z referatu dawnego ochrony środowiska zlecone, sprawdzaliśmy czy to 

nie było z inwestycji, nie potwierdziło się, lecz wszyscy się zgodzili co do jednego, że 

było w tym miejscu czynne osuwisko. Zwrócono się również do Rady Sołeckiej  

w Okocimiu, która odpowiedziała iż nie było podejmowanych takich decyzji 

podpisanych przez radę w tej sprawie. Pani kierownik przedstawiła członkom 

komisji całą dokumentację, oraz pismo jakie napisała do Pana S. T z dnia 26 lipca 

br.  

Radny Edward Knaga, zapytał ile mniej więcej ma metrów ten rów? 
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Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa UM w Brzesku Maria Zachara, 

wyjaśniła, że mniej więcej 200-300 metrów, został wykonany na stoku i przy 

niefachowym wykonaniu nie zrobiła by to gmina na pewno. Ten rów obecnie 

miejscami ma szerokość 5 i 6 metrów. 

Radny Stanisław Góra, zapytał czy ten rów kończy się i zaczyna na tej działce? 

Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa UM w Brzesku Maria Zachara, 

odpowiedziała, że kończy się przy ul. Czerwonej Drogi.  

Przewodniczący Komisji Pan Leszek Klimek, po analizie dokumentacji  

oraz dyskusji, przedstawił następujący wniosek i poddał je pod głosowanie: 

 

Komisja po zapoznaniu ze skargą oraz dokumentacją przedstawioną przez Wydział 

Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwem, uznaje skargę za bezzasadną  

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o przygotowanie projektu uchwały.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.  2. 
 
       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji  

Przewodniczący Komisji Leszek Klimek poinformował, że protokół  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2011 roku wyłożony był  

w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji 

poddał go pod głosowanie.  

 
Następuje głosowanie: 
 
Protokół z dnia 10 czerwca 2011 roku został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.  3. 

     Sprawy bieżące i wolne wnioski- brak.  
 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  
Posiedzenie trwało od godziny 830 do godziny 915. 
 
   
                                                                                   
                                                                                                         
                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                      Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                         LESZEK KLIMEK 


