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protokril Nr 2D015
z posiedzenie l(onisji Rorizajnej Rrdy Miejskiej rr Brzesku z dtia
25 lutego 201{ r. odbytego w srli obred Urzgdu Miejskiego w Bzesku
pr4' ul. Gloweckiego 51.

Komisje Re*'izyjne obradowde

*

skledzie:

I . Radna Barbara Borowiscka - Przeu.odnicz4ca Komisji:
2. Radny Krzl'sz1of Bogusz - czlonek Komisji:
3. Radn.v Marcin Ciurej * Mceprze*.odnicz4cy Komisji.

4. Radna Maria K4dziolka - czlonek Komisji:
5. Radly Kazimierz Sproski - Czlonek Komisjil
6. Radna Maria Kucia - Czlonek Komisji:
7. Radny Leszek Klimek - Czlonek Komisji.
8. Radny Grz.sgon Kolbusz- Czlonek Komisji.
Brak obecnoSci skari4cej A.A Ch.
?onedto w posiedzeniu udzirl rzigti:
l. Skarbnik Gminy Celina Lanocha
2. Burmistrz Brzeska Crzegorz Wbur-vka:
3. Naczelnik ITK - Bogdan Dobrano*ski.
4. Kierownik - Antoni Staszcz-v"k.
5. Przer*'odniczqcl' Rady Krzy'saof Ojczykl
6. Marian Czamik- Solt_vs Wokowic:

Posiedzenie Komisji Re*izyjnej otruorzl-la Prze*odnicz{ce Komisji

Pari Berben

Borowierckr.
Na podstawie listv obecnodci stwierdzila prawomocnoSd obrad komisji.
Lista obeqnici stanowi zrQczaik nr I do prookolu.

Przoodniczqca Komisji przedstawila proponowanl porz4dek obrad - za$-ariy w zaproszeniu
- slano$iQcy zrhcznik nr 2 do protokolu. kt6ry nie ulegl zmianie jak niirj:
Prcmnowrnv nozedek oosicdzenie:

l.

Analiza skargi Pani A.A.Ch

2.

T.agoannie sig z dokumentacj4 i ocena realizacji budouy ttali Sponowej przy PSP nr

-1 materiall" przeslane pocaq elektroniczn4).

3 w Brzesku.

3.

lnformacja na temat przygotowai zwiqzanych z uzbrojeniem tkz$. Strcf akt]."rnoSci

gospodarczej na terenie Gminy Brzesko.

4.

Sprar.rl' bie24ce i wolne wnioski zaopiniowanie pism i projekt6w uch*al na sesjg Rady

Miejskiej w miesi4cu marcu 2015 r. (materialy pr:eslane pocz.t4 elektroniczrQ).

Ad. I Anelize skergi Pani A,A.Ch
Przewodniczlca Komisji Berbrn Bomwieckr *ljaSnila czlonkom komisji.

iz

na

posiedzeniu wsp6lnym komisji O5*'iat-v

Kulturl

i

Sportu oraz Komisji Pra*a Porzqdku

Publicmego i Itomocji 18 lutego br. odbyli rvizjg lokalna rv \lbkowicach. Pani A.A.Ch. nie
byla obecna na posiedzeniu Byl obecny mqz,

w iormie skaryi- Poprosil,

a\

ktor] poinfbrmowal.

2e pismo nie bylo napisane

nie lraktoua,c tego jako skargi. t1'lko jalio informacje.

Pzrwodnicz4cy Redy Krzysztof Ojczylq poinformowal,

2e naleZy

izl.

odczyai pismo, zapoznad

komisje. Je2eli nie ma uwag. to pz1j4c do protokolu.

Pzervodnicz{ce Komisji Berbere Bomrieckr, odczlrala pismo Pani A.A.Ch. Nasgpnie

*yazila

z.danie. 2e Pani ..\.A. Ch prolbsjonalnie prowadzila zajgcia. miejsce

u'kt6r.rm byliimy.

nie tllko trylo udostgpniane bylo dla dzieci ale r6wniez dla stftDrakd*. dla sponouc6rvOdby'*all sig urm zebrania i inne spotkania. Sam l-alr,

ze dzieci mogl;- sig sporykac. pod okiem

kompetentnej osobrv to nau'et bylo nawel !\' pe\r'nvm sensie odciE2enie ro<izicox'. Nie wiem
dlaczego to si9 zcpsulo. txl czeru'ca Pani A.A.Ch
prac;-. Poprosila

juz nie pracor,lala Od urzesnia nie pdjgla

o glos soltysa Wsi \Uokowice Pana Mariana Czamika. Tapytala

mi9&y dwoma doroslymi osobami

s4

dlaczego

jatiie5 konflikty, gdzie cierpiq w povien sposob &ieci.

Solt's $ si Merien Czernik- kiedl'pani z IIOK odeszla z prac1. *;-sqpilem do Pani Dyrektor
Malgorzatv Cuher,

abrv kogo5

zarrudnila na iwietlicg uiejska. Zaproponoualcm rv6*czas. abv

zrtrudnic Pania A.A.Ch poniewa2 byla ro osoba. ktora zamieszkala nie da*no nasz4 *ieS.

Mieslia nie nriejscu ma wszystliie upra*nienia- chcialem aby ra Swietlica

zaczgla

funkcjono*ad. Pani A.A.Ch podjgla praca. dzieci uczgsz.czaly na zajgcia. Nagle dzieci zaczgly
nie przychodzic coraz mniej. skargi rodzic6rx. Pr6boualem rozmawiai.

zajqcia. Ja

wl4czyij4 u.ro2ne inne

jalio gospodarz obiektu. odporviadam materialnie za call obickt. Pani A.A.Ch

popmsila mnie. ab1.m zatrudnil sprz4taczkg. W Urzgdzie niesrety pow'ie&iano Pani. zr nikt nie
zatrudni sprz4raczki na Swietlicg. Nastgpnie om6wil o utrudnieniu. abl odebrac klucze od Pani

A.A.Ch.

Przc*odnicz{ca Korisii Brrbare Borowiecke, poinformouala-

2e prz.eprowa&ila rozmowg

z Pani4 Renata Pabian. kt6ra podkreilila" 2e dobrze wsp6lpracowalo sig jej z Paniq A.A.Ch.
Nastgpnie dodala- 2e z tego pisma r,r'1nika ze utrudniano-iej praca. Przlrorczl la fragment pisma
Pani A.A.Ch prtu.ierdzaj4c slrojq tezg.

Rrdu Merie Kucie. stwierdzila 2e p<r zajgciarh sprz4tanie jest metoda u),chollawcza i nie
ui&i * t1'm prublemu.
Przerodniczqcl lLdy Krr4,vsztof Ojczyk zaplral. czv u ;ialresie cz.vnnoSci pruwadz4c
Su'ietlicg miala Pani A.A. Ch zamiatanie. my-cie ubikacji. wycieranie. Je5li sohys jako
administrator ma to wpisan€ to pouinien to $Jkonywad. jeSli nie ma to upisane to jest ro

obo*i7:k

ci4i4cy- na urzgdzie. Nasrgpnie dodal. 2e nalezatobl doprecyzonac unrorvg.je5li nie

ma

nig&ie taliich przrpisow w tym zakresie.

Soltys wei Merira Cz:roilg *1jaSnil. ze kaidy u2lrkowaik, kr6ry prowadzi :ajqcia na
Swi

etlicy otrz)-muje

k

luczy lc

Mrrir Kfdziolk , *ljainila-

Rrdne

2e

jesr czlonliiem komisji iznouu pan przewodnicz4cy

przewodzi konrisiE. Jednoznacznie u$a$a o samorzadzie tcryroria.ln)m m6wi. 2e czlonkami

komisji nie mog4 byi. jasnojest napisane-mo2e Pan zabierad glos ale nie domino*ad komisj4.

Przovodnicz{cr Komisji Brrbrrr Borowierke, poinformouala, ze to ona jest
przeuodnicz4c.l komisji i ja mam prauo o tym decldowac. pmszg spokojnie m6uii. bez
Zadnych auantur.

Redne

Merh K4dziolkr,

ulnajmujc salc. lokale.

uyr.azam rylko ssoje zdanie. Gro zajgc prouadzg na suoim osiedlu.

Zeby te zajgcia mogl;v byd prowadzone. po kazd).m naszym pobycie

pozostawiamy lokal w taliim stanie w jaliim go przeiglism). Dlatego pe$ne rzecz)

mnie nie do pr4jgcia

umoul

i

niezrozumiale. Po umowie zleceniu pani A.A.Ch

p

s4 turaj

dla

*ygaSnigciu

nie zdc'cydowala si9 na podpisanie dalszej umowv. na $ioskach te &ieciaki naprandg

nie maiq co robii, a ot*'arcie tej Srvietlicl dla nich.
$aznymi spra*ami. kt6re dotycz4 bezposrednio ich.

irb;

w

za.iq6

ich czas sq niesamor,ricie

tej sprawie jesli jest prawda ro po

Srodliu.

Przerodnic,lce Kouisji

Brrbrn

Borowieclo, przed chrvil4 przetlstawilam to co pani

powiedziala teraz. Dla dobra dzieci, du,och dorosly.ch dzieci nie moze si9 dogadac

i mryanizouac. Jezeli pracuj4c

na umo\.\g zlecenie,

rrz! raz).w

t1.g. odb1.r,r.al1. sig zajgcia po

2h. na pewno br lo sprz4tane po zajgciach.

Rrdne

Mrrir Kqdziolle. przejmoualam

caly budynek. ab1 odbyd zajecia. Kolei4 rzeczl iesr,

zejesli zajmuje sig lokal to oddaje sig go u tatim sraniejakim go odebralismy: wynajmuiqcy
musi po sobie spzqtn4i. Nie rozumiem o co w rvm wszystkim chodzi. prauda stoi po srodku.

Przcwodaiczlce Kooisji Berberr Bomwiecke, my nie mo2rcm,v stwierdzid. ze prau.da 1e21,
po Srodku, ponie\,r,az mamy pismo od Pani A.A.Ch i maml slowa pana opiekuna lokalu. My
nie wiemy jak tam bylo.

Byll

remonty. byl.v prace. Jezeli miala umowg zlecenie i nie po igla

pracl'. dla mnie ro rez jesr wielki znak zap)trania. Ml,rozpatrujcmy pismo pani A.A.Ch.

Soltys wsi
kar'ralek

Mrrien czeroik-qiasnil.

przl stoliku bl

ze spra$'a nie

zachouana byla cz1'stosd

chulzi o cale sprz4lanie. Iecz o pewien

i

porz4dek. Nikr nie *ymagal od pani

A.A.Ch mycia sali. Myli j4 sponowcy. kr6rzy mieli ram zajqcia albo ja.

Rrdny Krzysaof Bogusz. srwierdzil, ze rn+'al tam remonr i to rez moglo wplyn4c na opinie
Pani A.A.Ch. cicr:ko bylo jej rcalizowac. Nalezl. u'r.yrracou.ac jakies rozr,r.iqzanie na prz.tszloSd.
aby doprecyzou ad zapisy w umowach. bqdi zmia.ng regulaminu. aby raliie sytuacje kt6re

dzii

majq miejsce si9 nie pojawily.

Przewodaicz{ce Komisji Berbrre Borowieckr. strrierdzila" ze pani A.A.Ch blla zatrudniona
ze 5mdk6w z funduszu alkoholowego. wigc na pewno nie obejmowal

i4 taki zakres &ialan jak

w p4padku Pani na etacie z MOK.

Radny Grzegorz Kolbusz, stwierdzil, Ze
ab1-

zgadra sig ze nalezy

jak nalszybcic.i poczynii kroki

pono*nie onrorz)c S*ialica. lecz nalez,v przljqd osobg posiadaj4cq odpowiednle

kompetencje a nie jesr sig w stanie szybko znale2d tak4 osobe.

Rrdae Meria Kidzioltr, poinformowala, 2e na komisji oStr.iarl rozparryr,rano ten temar
i ka2dy zna un,ioskijakie podiglisrnl.

Mf

izapeune rez podejmiemy podobne unioski. poniewaz

pe\,rre spraw), musza zostad uregulowane. Drrdala, i& nalezy zwr6cid u\*.agg. Ze przez kilka

miesigct nie mozna odebra klucz;-- daje ro coS do my$enia.
Wszczgto dyskusjg czy- uznawai pismo Pani A.A.Ch jalio skargg.

Pzovodniczqcl Rrdl Krzyvtof

Ojczp

li

stwier&il. ze z tresci pisma ul.nika

skarga. lecz na wczeiniejszym posledzeniu komisji

tlm

pismern. *-vciqgn4d

doprecy.zou.ac. Dotyczy-'

jest to

oiwiary mqz pani A.A. Ch powiedzial.

nalezy to pismo potrakto*ac jako pismo informacyjne. forma
sig z

2e

blu.

ze

Wdwczas mo2rra zapo:ruc

*aioski. Jeili mowa *aioskach to kwestia sprz4lania-

to *'sz,*stliich obiekt6u.. a to pismo prz$4i jako

nalezT to

informacjg

i zatorlcryi temar.
Poruszono temat *ydzielenia innego gtmieszczenia na zajgcia na Swietlicy.

Przetodnic'lce Komisji Berbera Borowiecke, poinformoualab9d4

akie

same

jal z komisji

ze *nioski jakie podejmie

O(wiary.. Odc4tala wriosek.

Reday Lcszek Klime}. skomentowal. Ze pouinno sig rozpau-z;.d skargg- skoro zapisane jest
jako skarya.

Przerodnicz4ca Komisji

Brrban Bomwiectq, dodala- ze zapisze sig i2

grmimo

duukrotnego zaproszenia Pani A.A.Ch na komisje. nie skorzystala z izaproszenia...

Przerodnitz4s;- Rady Krzl.sztof

Ojcryk

srwierdzil. 2e nie moirla

Poinformou'al. ze mqz Pani A.A.Ch na posiedzeniu k. oSwiary w

w ten

spos6b_

jej imieniu przedsrawil. ie

pismo nie jest skaryq.

Redny Krzimierz Sproski. dodal. ie jego nie inreresuje m4z pani A.A.Ch q.lko istota spraur..
Radna Meria Kucie. drxlala, Ze radny Kazimierz dobrze mou'i. a przecie2 mqz pani A.A.Ch
nie mial pelnomocnictua-

Rrdny Krzimierz spmski stxierdzil, ze oni jalio komisja teraz maiq dylenut. jak rozpatrzlc
to pismo. Pien'szy wniosek po*'inien byd taki. ii nie jest ro skarga przede wszystkim tylko
uznajeml' to

jalo

inlormacje.

Redne

Mrrie Kfdziolk&

komisji

OSU

poprosila przervodnicz4cq komisji. aby przeglosoual r.miosek

iatl'.

Odcz,rrano *niosek i poddano go pod gloso*.anie:

Komisja zapoznala si9

z

o uruchomienie S*'ietlicl

pismem Pani

*

A. A. Ch.

i

*nioskuje do Burmisrrza Brzeska

wokowicach u' ramach struktur Miejskiego odrodlia Kultury

*

Brzesku oraz dopreclzowanie organizacji pracy poszczeg6lnych grup kor4'stajqcych ze
iwietl icv. Glosowrno jednoglo6nie.
Ad. 2 Zepozornie siq z dokumentacjq i ocene

reelizrcji budonl' Hali Sportorvej przl pSp

nr 3 w Brzesku.
Redtry

Xr.yiztof Bogusa

rv_vgl4da6

przedstar,r'il czlonkom komisji. ze rozeSle materiall. radnl-m

w calej Polsce po

sruktura demografii. populacji

2020

jali ma

r. rv konrekjcie

podejmou.anych przez nas &lszych inwestycji.

Naczelnik Bogdan Dobranowski wraz

z

Kieronnikiem .{ntonim Staszczvkiem dokonali

prezentacii z pruiektem budoul.hali prz.l PSP Nr 3

*

Brzesku. Om6r,r.iono

*szlstlie

etapl

prac),.

Pyrania:

Rrdny Grzegorz Kolbusz, zapltal
zagospodarou ania parkingu

w

sprawie siedzeri

na hali oraz u

sprawie

*okril hali.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wewryke odpowiedzial. jaki ma plan na prz"y.szlo3i w temacie
parkingu i zagospodarowania tego terenu.
Przcwodnicz4qv Rrdy Kr:z.vvtof Ojczylc zapytal co w ramach przedstawionego zakesu prac

u

tvm roku zostanie $1konane-

Kierownik Antoni Steszrzyk odposiedzial. 2e uszlsrkie podstauowe spras;- takie jali:
Instalacje. przykrycie bud.v-nku oraz ocieplenie. Na nasgpnv rok. zostanie kolory.st1.kamalouanie 5cian. tzw. w; koriczeni6*,ka.

Komisje poz.vqwnic opiniuje irforurcjg rt sprawie pr.c prz!. budowie
Nr 3 rl Brzesku.

htli pra

PSP

I

Ad. 3 lnformecjr

!r

aemrt pra'gotowari

zwigrnycb z uzbrojeniem

Cz$'.

Strcf rktylvDosci

gos@erczej m tercoie Gminy Brzesko.
Nrczelnik ITK Bogdrtr llobnnowski. przedsuwil na mapie grunr w Jado\.mikach. kt6re
zostab kupion!' przez Pana P.C. \iastgpnie m6u,il planotang budowg sieci komunikacji na tym
terenie, tz*'. lqcznika-

*

najblizszych

prz-ebiegal

z aulostfild)

Kicrownik Artotri St.szc2.1Th om6wil teren. krory chca z:gospodarou.ac
latach. Teren ren mie5ci sig za szpitalem. od wgzla krory

\dzie

w

kierunku Nowego Sqcza. Nastgpnl omarvianym planem
byla ul. Przeml slowa q Brzesku. Grunty s4 pryuatne

Ad.

{.

Soran v bieiace i *olne wnioski zsooiuio*.anie oism

zagospodarorvania

i oroiekt6w uchwtl ne

sesie

Redv Mieiskiei w miesiacu lutrm 2015 r.

Przervodnicz{cr komisji poinformowalir- Ze 16lutego *pl}'nglo pismo skierowane do komisji
Rewizyjnej od

I'>ani

J.D-C.

Rrdy Krz!'sztof Oiczl'k poinformoeal. ze pismo zostalo skiero*.anc do
Burmistrz Brzeska- -la dostalem do * iadomoici jednak z uwagi na tresi pisma. uznalem. 2e
Przeryodaiczqcy

komisja powinna sig z tym pismem zapoznac.
To pismo nale2r' potrakto*ac jako skargg

u

Pr4 okazji mam\

zaintercso$ane srron!.

pewnvm sensie na pracownika urzgdu. To pismo

mery,torycznie powinno b1c rozpatrzone t1,lko w1{qcznie przez Burmistrza nie komisja

Reri4jna.

Glebsze rozpau.r*r,r'anie nam nie t'olno. poza sr,robodnlmi

l'1po*ic{ziami kaziej

stron]'.

Kierownik Henryk Picle, odczltal s*oje sranou isko u,sprawie pisma Pani J.D-C.
Peni J.D.C przedstar,rila historie srvojego problemu za\\anego w przedmioto*-rm piSmie
zwi4zanego

z

niedozwoleniem zalatwienia spra*1

.

pomowieniami oraz nieprawdziwymi

faktami.

Rrdnr Mrria lQdziolke. jah komisja rewizljna

nie jesteSm1. kompetenrni. Proszg poczckac

i dac mi skonczl c zdanie....

Pzeeodniczqca komisji Berbere Borowieeke, ja to pouiedzialam. 2e przyjmujemy to do
wiadomo5ci, 2e spra*4 zajmuje sig Pan Burmistrz. wigc nie ma sensu lego po$1arzac.

Rrdoa Mgrh Kqdziolkr, Pani rego nie powie&iala Pani
chcialam powiedziec,

7-e

Prze*.odnicz4ca. Naromiasr

nie jesteiml' kompetentni. Ilozemr- by6 oshar2eni. ze' uchodziml

w'kompetencje innych organo*. Dlatego chcialam z*rocic uwagg.2e padly bardzo powaine
oskar2enia. Te oskarlrnia powinny pojS{ na drogg postgpou'ania s4dowego. Je2eli st1'szy'my,
rw*orzenie przez pracovmik6w

klamliwlch oSwiadczei. klamliuych dokument6w, praco\trnicy

nie wtaici*e daty. insynuacje.

ir

akta ulegll zniszczeniu nieprawdziue po6* iadczenia nie

godzi sig Pani J.D-C z klamstrvami- to sq napra$dg bardzo powa,ne oskarienia Pani
Przewodniczqcl ja lylko z,,rracam uwagg- pismo zostalo skierowane do Pana Burmistrza- Pan
Burmistrz pienvszy musi tg sprawg rozpatrzyd. Zapomali6my sig z pismem. wiemy' o co chodzi.
atrracam urtagc tylko.

Ze to

jest nie nasza kompetencja.

Przervodnicz{t'a komisji Berbere Bororiecke, Pani Vario pismo dostala uk2e komisja

re*iz1jna. Nie sluchala Pani u*a2nie.

Radnr Merie K1&iolh, Przervodnicz4cl nam przekazal. rozpisal na komisje Reuizjna
pani nam tego nie przeslala Pani Przelr-odniczqca" bo b1'Smy od razu Pani odpo*ie&ieli na
pocz4tku.

a

to niejest nasza kompetencja. Ja nie bgdg rozparry''wala spmw. kt6re nie nalei4 do

naszej kompetencj i.

Przc*odnicztr:e kouisji Berbere Borowieclr, Pani Mario niech Pani mi nie zarzuca czegoS
co nie ismieje.

R:dne

Mrrir Kldziolle, coja zarzucam

Pani, Pani Przeu'odnicz4ca?! Niech mi pani powie.

Przorodnicz4ce komisji Berben Bororieclo, prosze o spokoj. Odczlralam to pismo.
poniewa2 dosuliSml. ja jako przewodniczqc4. nie Pani t,vlko ja jako przeuodnicz4ca

pismo do *iadomoici. Powiadomiona zosalam. 2e Pan Piela przfdzie

i

to jesr

i

nam sprawg

przedstawi- tylko w nasrym zakresie. Spra*q zajmuje sig Burmistrz Brzeska- grnieu,az to jest

spra$a na pracormika Urzqdu Miejskiego.
Radne Meria

Kq&iolk,

$ jakim naszym zakresie rozpatrujem)'. proszg mi pou.iedzied.

Pz-e*odniczlce komisji Berbere Eororviecke, proszg Pani jeszcze raz do Pani m6wig. to
pismo rrplynglrr do *iadomo$ci komisji rewi4jnej . Mialam za zadanie to pismo przedstawid.

Rrdny Kezimierz Sproski, nie powinna Pani u'og6le lego pisma

przedstara'iac tylko

Panu Przer,lodniczqcemu z po\,rrolem, Zetry zajql sig tym Pan Burmistrz bo

t<l

rrocic

jest jego sprawa.

Przc*odniczlce komisji Barbare Borowiecka, ale mozc o tym zdecydujc ja. Prz.yjglam ro
pismo ur*aialam.

ir

trzeba to przedsawii

i talt zrobilam.

Piela przedstas il nam tq sprawg i na tJm koriczymy. Nie

Rrdne

Mrrir K4dziolkr, jatie

Prz-vjmujemy do wiadomoici

*iem

i

Pan

o co jaliie$ tam problemy.

problemy?l Takie bo nchodzimv nie u.kompetencje nasz4.

Rrdoy Grzegorz Kolbusz. my nad niczlm nie glosujemy tr-lko przljmujemy to
u'iadomoici

.

Przetodniczlcr komisji Berhrrr Borowiecke, komisja rewizyjna proszq PaniE....

do

Przcrodakzqce komisji Berbrrr Borowiecke, chciala bym aby na komisji rewizyjnej majqc
osoby. 2eby ze mn4 *sp6lpracowal1.. Mialam zemiar po* iedziec ro

juz na ramtej komisji

a.le

jezeli jest taka sl,tuacja- rvigc powiem ro teraz. Jezeli sq czlonkowie komisji to mam:i razem
wsp6lpracorad. Bar&o Pansrva o to proszg.

jeirli

dostalam pismo

i pl4.vlo to pismo na

komisje rewizrjna to nie musialam rego przeslad ponieuaz nie roxtrzygamy tej spra*1
iako
skargi t-vlko jako pismo do wiadomodci. Na tym poprzesraniemy. Mam1. wlja5nionq sprawg

z

d*rth

stron: Pan Piela i Pani J.DC pzedsta*.ila suoj4 srrong m1 nie mamy

u

zadnym

*lpadku tego opinior*ai ani glosowac. rviemy i na samvm pocz4tku przedstawilam, 2e tq
spraxq zajmuje sig Pan Burmi*rz. Dzigkujg bar&o.
Radn-r-

Grr:gorz Kolbusz, do calej spraul

chcialb-'-m jeszcze dodai-mo* ia panstuo. ze pani

przewodnicz4ca komisji pou'inna zaopiniowac

mo2emy sig rak
podobn4

sprala

q

sprarvq

i oddai od mzu to pismo do Burmisrrza. Nie
zajmouzd. z**luozcza ze dwie go&iny temu zajmowalismy siE

gdzie tez nie *nioskowalidmy izdnych *niosk6w, wnioski grszly od nas ale

nie mzpatr]'\valismy jej jako me4torycznie. Sprawa byla podobnie pzeproradzona.
zakoriczyla sie i nie wiem o co n og6le chodzi. Tak jak pani prze*.odniczqca powiedziala b1.la
sprarra b1'lo pismo odczyane, przedstawiono obie strony

-

rali po*.inna komisja dzialai. Nie

mo2emy wanosciotl'ac. iE to pismo odeslemy do Burmistrza bo jest mniej *'azne a tamto pismo
by{o wa2niejsze i

\dziemy ten temat omawiac.
Prze*'odoicz{cr kooisji Brrbrrr Boron iecke, jeirli

chodzi o tamto pismo tzn. pani

A.A.ch

to myimy na poprzedniej komisjijuz odcz1t1,nali.

Rrdur Mrria Kldziolke' prz.ptuszam ale musialam u-rjsc do toarel) Nie wiem jak tocz.yla
^
sig dyskusja natomiast ja tylko zwrocilam uwagg. ze ro nie jesr nasza kompetencja. pismo
sliieron'ane do Pana Burmistrza Burmistrz rozpatruje dopicro pomiej jei-eli inne faliq.zostan4
pokazane. kt6r-rmi si9

moir dopiero *redy komisja zaiqc. padly

tu oskarzenia bardzo

po*aine.

Tak samo zosranie zapivne w protokole. jak sig z*olnilam na sekundg z komisji. 2e pani
przr.'wodniczgca

po*iedziala 2e wreszcie bgdzie spok6j.

Przerodnicz{ce komisji Berbrrr Borowieckr, pani Mario nic nie po*.ie&ialam. Komisja
ma ze sobq u'spdlpracowai. proszg mnic nie alakorrad.

Rrdne Mrria Kldziollo, czy ja Pani4 atakuje?l

Rrdny Grzegorz Kolbusz, my siedziml blisko ani ja ani kolega nie sll.szal tego.
powiedziala. ll

rcs zcie . . tac.t4la

pani

coi powiedziei i tyle.

Radny Krzimicrz Sprorki dokoriczyla. ja mam dobry sluch. poza t1m ro jesr nagrane.
Rrdnr Mrria K.qdziolkr, pismo r,rpll,nglo na komisje re*izlinaia mialam ro podac panst*x
do *iadomoSci. Zaproszony byl pan piela ktory nam przedstawil spraug.

Radny Krzinicrz Sprotki, myju2 rozpakujemy e sprang.
Przeryodnic,lee kooisji Berbrra Borowieckr, mr nie rozpatrujeml. rej spratr1..
Redny Krzioierz Sproski. jak niejak *)sluchujemy stron.

Redny Grzegorz Kolbusz ale nie pode.imujemy iadnej declzji. Wysluchane jesr
i przljmujeml to do u.iadomoSci.

Prze*odnicz4cr komisji Berbera Boro* iecke, w jalii inny sposob pani }lario mialam
przedstawic przi4d do uiadomodci.2eb1 Pani tego nie sll szala ? u czym jesr protrlem? pan
Burmi*rz o t1m wie pieruszy i rvie 2e ta sprawa jest na komisji Reuizlinej. panie Henryku
Piela proszg pou ie&iec. cr"r- Pan Burmistrz jesl zapoaan). z tq spra\r.4-

Kierornik Henlvk Piela. odpowiedzial-

rali oc:1'r,r'iscie. napisalem mu stosoune *l.iasnienia

w tej sprawie.

Przcrvodnisz{cr komisji Berbrrl Borowiecka, a m1 mamy ro tylko

<io

wiadomosci i &igkujg

bardzo.

Komisji przyjgla do *.iadomojci pismo pani J.D-C.
Pani J.D-C podzigko*ala. 2e mogla przedsauic tq sprawe.

Reday Krzl'sztof Bogusz, na stronie urzgdu jest podstrona gdzie b1{1 inibrmacje o terenach

inuestlclinrch z 2009r. odpwiadaiq mi

ze slronu

un4du

ze takie terenl- nie istniei4 np.

-o

w odniesieniu do *czesniejszy-ch informacji. ktore mielism).' o terenach in*Estlc)inych. tam
bylo 37ha r,r

\tr

oko*iach.

Prze*odnicz{cr komisji Eerbrra Borowiecke, odczJhla projekr uchx,aly u sprau,ie zmiany
uchr'r'aly rv spra*'ie podzialu Gmin;- Brzesko na slale ob*'ody glosos-ania- uslalenia ich
numero*. granic oraz sie&ib obu.odowl,ch komisji wyborczych-

Redny Leszek Klimek przenral odczlt,v*anie projekru uchwaly. Mieliimy to na komisji.
mo2e b1.3my tego nie odcz)1yu.ali.

Prze*odniczes komisji Barberr Borowieckr, kontl nuowala oczlunie projektu uchwaly
rv sprar.r'ie zrniul uch*'al-v w sprar*ie pdziatu Gminl Brzesko na sule ob*'od1. glosowania.
ustalenia ich numeroll. granic oraz siedzib obr,r.odo*1.ch komisji r-rborcrych.

Komisje poz.vryvnie jednoglo3nie z:opinioweh nhv projekt uchwr1v...

Przerodni"zrcr komisji Berbere Borowiccka, odczyraia projekt uch*al1.

*

sprawie

okreslenia zasad usltuowania miejsc sprzeda2y' napoj6u alkoholou._vch oraz ustalenia liczby
punkr6w sprzerla2;- napojo* zawierql4cych po*yzej .1,5 ?i, zr*.artoici alkoholu do spozycia
poza micjscem sprzedazy jak i x. miejscu sprzeda2y :zasad.

Reday Krzimierz Sprmki. zaplral ile teraz jest punktorv sprzedaz-1.

Pzcrvodniczlcr lomisji

Brrhre

Borowicckr,

to jest \.r'szr-'stko to samo, gl6vmie

chodzi...

Redny Mercin Ciurej, chodzi o uzupelnienie starej uchualy, dopisanie co bylo glosowane.

Rrdnl- Kezioierz Sprocki. ja uiem.
Przeryodnicz{ce komisji Brrbere Borowiecke, dokoriczyla odczltywanie prcjektu uchualy
a nastgpnie

dcz!1ala uzasadnienie do projektu uchwab'.

Rednr Merie K{dziolLr Co
zgodne z

tlm

\&ie

z obecnymi ismiej4clmi punktami. kl6re juz nie

\d4

zxpisem?

Rrdny Krzimierz Sproski. na prz) klad rur rogu prz)' ul. Ogrodo*ej Flonsta;e no*1 zaklad.
g&ie \dzie prowadzona dzialalnoSd lecznicza- poustaje tam apteka a obok niego jesr sklep
monopolorn' i rna goSd od daruu koncesje i nagle co orJbierzeml mu?
Redny Leszek KlimeL uszystkie odebrad i na no*o uldauac. 2eb1' sig starali o zez.*olenie?l

Przewodniczlc-r Redy Krzysaof Ojczl'k poki co powsmje ram rzeczy*i3cie. jesr ram

je*

odleglo5c. Natomiast p6ki co nie u'iem1' co tam po$staje. Prau'dq

jalai

2e my nic innego nie

dodajem;" tylko doprecyzo*uje sig slounictwo juz \a starcj uchwale. To. Ze otoczenie zostaje
natomiast dodaie sig

brdyr*i. Maml juz z interpreracjami r6ine

cuda na kiju i moglo by dojSd

do paradoksu teoretycznie jeSli ktoS znaj&ie dobrego pra*nika 2e

u

orocz.eniu nie mo2na

rydawai koncesji a w budynku mozna. Zebl nie bylo ?zdnlch niejasnoici.

r,l.ano to

doprecyz.owac.

Rednr Mrrie KfdziolLr ile do rcgo c:rasu mieliSmy punkr6u'?

Przctodniczlcr komisji Brrbrre Boron icckl bylo 75 punl6w,
Radne Mrrie

qdziolh.

ze starej uch\^aly.

co Qdzie jali bgdq ukie przypadki. ze kros juz ma? Przyjmujemy

ale nie mamy spra*dzonc?

Przervodniczlcy Rrdy Krzysztof Ojczyk urzqd

\dzie u' sr,rojej

kompetencji rozpatryual

czy to jest najblizsze otoczenie cz1- nie. W rej chwili te przepist'obou'ipuja.

Redne Merie
Padla

K1&iotlr. zapltala kto opracowal

14

uchwalg?

odpowiedi komisja Spraw Obyuarelskich. Porzqdku Publicznego i Promocji.

Przr*odaic4c1 Redy Krzysztof Ojczl.k sr*ierdzil.
Rednr Mrrie Kldziolkr, my tylko

2e komisja nie musi tego opiniowad.

p1ram1., ponier.ra2

przljmujeml- uchwalg- a przed sesjq

nie ma czasu na sprat'dzenie qch punkt6u'.

Przrvodniczlcy Rrdy Kr4'rztof Ojczy'k odpowied2 zostala udzielona moim zdaniem.
Przcwodniczlce komisji Brrban Borowiecke, uzasadnienie jest i myslg. zc uzasadnienie
robily osoby kompetentne.
Prze*odnicz4cy Rrdy Krzysztof Ojczllc poinformowal. zejest podpisanl radca prauny pod
t4

uch*al4

Redna Meria Kfdziolk& proszg, abySmy otrzymluali w wesji papierou'ej marerialy na
komisje. przynajmniej ja provg.

Redry Mrrcin Ciurcj. ta spra*a zoslala ponrszana na pol4cmnych posie&eniach komisji
O$u,iaty

Kultun i Sponu i Sportu.

Przewodnicz{ce komisji Berbere Borowiecke Pani Mario i pani tez to wtedy opinior+ala.
ZamkniEo dy-sliusje bez opiniowania projeko r.rchwaly.
Nastgpnie komisja przljgla do wiadomo5ci nasrgpujqce pisma:

- pismo do Zarz4du Dr6g \&bje*odzhich

*'

sprawie uykonania ci4gu pieszego na odcinltu od

ul- Stanislauskiej do n'iaduktu na ul. Trakt Kr6lewski.
- pismo

Zwipku

Strzeleckiego .,strzelec" w spraw'ie

pzldzialu lokalu

z zasob6*' gminnych:

- pismo Pana P.K u.sprawie ul. Ltl. Jesiennej. ul. Wakacyjnej.

Przewodniczlce komisji Brrban Borowiecke. dodala. ze czgsd
dostalam dopiero przed

r.r-ch

pism pani Mario ja

komisjl nie mialam ich *cze6niej.

Radny Mercin ciurej. poinformo*'ar, ze

w

zarEczeniu pisma

widai ja.k ulgl4da sran t1,ch

dr6g. Na ostatniej s€sji poruszalem l9 spralrg. Byr tam uykonany projekt. u&ielono mi
odpowiedzi. ;r projekt ten stracil waznosd. proszg. o przegloso*.anie *aiosku do pana
Burmistrza aby podjql dzialania, majqce na uaktualnieniu tego pmjekru.
Odczytano waiosek w tej sprawie z posiedzenia komisji finansowej. podjgto *niosek:

Komisja po zrrpoznaniu z rreici4 pisma pana p.K w spra*ie remontu ulic Jesiennej oraz
ulicl-

\l akacrvjnej

$

Brzesku. komisja unioskuje

do Burmislrza

Brzeska

o odnowienie ismieiqcego pmjekru remonru w/w ulic oraz o pilne utx.ardzenie tej drogi.
Glosowano jednogleinie.

Redny Krzl sztof Bogusa ponownie poruszyl spraug usunigcia platatdrw r.ryborcrych.
Nastgpnie przsdsrawil r.miosek
autostrady oraz

w

sprau'ie intbrmacji dot. przeigrych grunt6w pod budo\r.g

linii PKP. Podjgto nastgpuj4ce urioski:

Komisja wnioskuje

do

Burmisrrza Brzeska

o

podjgcie dnalah zwiq:anych
z usunigciem plakat6w *1'borc.zych z osBtnich *-rbor6u na lerenie Gminy Brzesko
i obciqzenie kosaami komiret6w wl,borczych. Glosoweno jednoglo5nia

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska

o

udostgpnienie informacji

na temat oici

przejgtych

gunt6$ pod budowg autostrady oraz linii

PKP. dot. ro grunt6w gminnvch i jakie

z tego tytulu Gmina otrzlmala Srodki i na co zostaly przezaacz.one.

Rrdny Krzimierz Sproski, otzlmaliSmy inlbrmacjg na emaila o z*olaniu podkomisji
o czlonkach tej komisji rl. sprawie proteslu Jana Cozieri - jes to dosd *aina sprawa. rvigc
po*'inna by6 pien*-sza rozpatrywana na tej komisji. Nie *iem o co chodzi. Bylem na kazdej

knmisji re*izl rnej

i

normalnym z*lczajem jest. ze cos takiego u-rchodzi to pou.oluje sig

komisjg na posiedzeniu komisji.
Przrrr-odnicz4ca komisji

Berbrra Borowieckr chciala

b1,m sig dowiedziec od kogo

dosul

pan tego emaila?

Radny Kazimierz Sproski, z Biura Radl: wsz1.sc1. dostali5my''.
Przer*'odnicz{ca komisji Berbarr Borowieckr przyszlo pismo pana Jana Grozienia.

Redny Kezimierz Sproski, kto to jest w og6le'.)

Przmodniczlca komisji

Brbrn

Borowieclre , jest to mieszlaniec Jasienia ale mr.. nie

mozem).\e tej chuili rozpat$,rrac tej sprauy.
Redny Xrzimierz Sproski, chwileczkg ale komisja jest por.rolana?

Przewodni-{ca komisji Berbera Borowiecke podkomisja-

r,ak

ate w tej chu'ili my nie mamy

2adnych uprawnieli bo nie mamy stanowiska radcl praunego. Na lemal

Rrdry Krzimierz Spmski, na temat?

JeSli

jest ciqg jakiegoi posrgpouania zuoluje

sig

podkomis.ie. Leszku moze mi porviesz o co chodzi?

Rrdny Lcsztk Klimek spra*y nic ma

a

zsoluje sig podkomisje.

Przerodnhz{ca komisji Brbera Borowiecke,
sohy'sa

*

Ja nie u.iem o co chodzi.

to jest protest pana Jana Grozienia na w-r'tnr

Jasieniu.

Radny Kezimierz Sproski, g&ied to *pl.r.nglo to pismo',,

Przerodnicz{ea komisji

Brbrra

Borowiecke, *plynglo do Biura Rad1..

Precownik Biure Redy. pismo uplynglo do Przeuodnicz4cego Rady u. formie protestu.

w Leici

pisma Pan Jan Grozil poprosil

kt6r4'gloso*ali

o

udostqpnienie pelnej list.v ohecnosci *yborc6q

na zebraniu soleckim w Jasieniu na sohl sa. pan przeuodniczqcy skiero*,al

wigc pismo do radcy pra\{nego cz}. moZna udostqpnic takie danc.

Radm Meria K4&iolka zatern skqd wyszla podkomisja?

Pzeyodnicz{ce komisji Btrberr Borosicckr, proresr rlplyn4l ale my jako komisja
rerxizyjna jeszcze tego nie ruzpatrujemy. Podkomisja ut$.orzona jest po to. zebv

spral,&i6....

Redny Kezimierz Sproski, ale na jakiei podsta*ie pani przeuodnicz4ca? Takiej procedury
Pani nie mo2e

puicii w ruch. Po*inno pismo upll

nqd, zostac skiero*ane na komisje.

po*oluje

sig zespoly kontrolne bo to nie nymaga calej pracy komisji, ral jak sprandzaliSmy straz

poiz nq w 2- .l osoby. Jest to $?uszczone rv ruch. ludzie mnie pltajq co to jest co sig tam
dzialo itd. I mowiq: Jah to jesrei czlonkiem komisji i powolujecie jak4S komisje do czego?! Co
tam siq &ieje..iak to jest?!

Przerodnicz{q komisji Brrbere Bororvieckt

Panie Sproski. czl,pozwoli mi pan skonczyd.

chce' 2eby mi Pan udzielil glosu. wpy-nql pmresr Pana Grozienia do prze*.odniczacego Rady.
Zeby ten protest uruchomid. trzeba spraw&i6 przebieg zebrania na
Wie Pan o

tlm

doskonale, Ze tam sq podane dane osobore.

Ml

ulMr

sohy.sa

*

Jasieniu.

nie wieml jeszcze cz).mam!

tak4 mozliwosc. czy mamy takie uprar,rnienia. 2eby to sprarv&i6. Dlatego nie pzedstarviaml.
tego na komisj

i reui4inej p[pniewa2 nie wiadomo czl bgdzie w og6le to prz.edsta\iane

na

komisji rcuiz).inej. Cz)' to Pana sarysfakcjonuje?

Rrdnr Mrrie Kucie. to po co podkomisjajest

powolana?

Rednl' Krzimierz Sproski. do rozpatrzenia tej sprawy? sktdam rmiosek. zeby t4 komisig
odnolad.

Przewodniczqcr komisji Berbarr Borowiecke, nie do rozpatrzenia tej sprawy.

Rrdur Mrrir Ktrdziolh

to dlaczego sig nie zapoznaliiml. ruraj z pismem.

Przewodnicz4ca komisji

Brrbrra Borowieckr,

Redne Mrrie
stanQc na

K{&iolkr' to nic.2e nie mamrv

nie mamy jeszczc decyzji radcy prawnego.

decyzji. protest upty.n4l i prclesl po$inien

komisji rexi4inej. \lredy b;; nas pani poinlbrmowda- Ze nic nie robiml,z tym.

Ze

czekamy na opinie radcy prawnego. A pani poszla innym torem i powolala zespol.

Przewodniczqce komisji Berbrra Borowieckr w ch*'ili gdy otrzy.malismy ten protest. zaraz
zglosilam do radcy prawnego o wyjasnienie czy rv ogole my jesteimy r,r'ladni
5m sie zajmowad.
Jeielija nie dostalam odpowiedzi to ja na razie to zosta*.iam.

Rrdna Mrrie Kucir' nie zosra*ila Pani. pani prze*'odniczqca bo zwolala pani podkomisje.
Przc*odniczlce komisji Brrben Bonowieckr, podkomisja zuolana zostala po to. wra6nie.
ze jesli dostaniemy zez*olenie rxr pani radcy pra*nej to bqdziemy mogli spras&i6
te
dokumenlv.
Redny Krzimierz Sproski jest to niezgodne z regulaminem pracy komisji rewizljnej.
Redny Leszek Klimelq iak bgdzie opinia to wtedy p:*inno z*.orac sig Zesp6r Kontrorny do
zbdania zaZalcnia. cz1. jako5 inaczej.
Przewodaicz4cr komisji Brrbare Borowicckr,
.ja m].Sll. ze my cal4 komisjq hdziemy to
rozpaulwai,

Rrdny Krzimierz Sproski ktoS zrobil za duzo krok6*-do przodu.

Pzrrodnicz4cr komisji Brrben Borowiecro. gr6uaie nam chodzi panie Klimek o

dane

osobowe. cz)* my moeem).,

Klinek nie operujcie adrcsami. chce was pointbrmosad. ie ja o danych
pvez trq lata toczylem sprau,g i zostalem uniewinnionl.. 2e operor,lalem

Redny Lcszck
osobo*-rch

i uru ieszalem dane osobone.

Przewodniczlcr komisji

Brrbrn

Borowieckr dlatego podkomisja- zeb1, nie bllo do

publicznej informacji.

Rednr Meria Kucie, nikt nie m6xi Pani Basiu.
przlchodzil)' pisma m1 rozpatrujeml-

i

ir

jcsr 2le rylko tali bylo zassze. Jnli

powolujeml- dopiero zespol kontolnv a pani po

zaoczrie powolala nie m6wiqc nikomu poza d*.oma panami ktdrzy s4 u.podkomisji. zosuli
poinformorrani natomiastjest
a my' nie

Redne

nas orimioro. Jest napisane

wieml o co cho&i. Prosiml.' bardzo.

lltrrie lqdziolkr.

Przewodniczqca komisji

pouoluje podkomisje do rozparrzenia-

ab1' to b1..lo zaprotokolor.ane.

mo2em1 zapoznai sig z g..m pismem?

Brrbre

Borowiecke, to nie jesr 2adna taiemnica bo to pismo na

peuno jcst u Burmistrza.

Redne

Mrrir

Kucie. pan kt6r-r. przegral duoma glosami napisal skargg. byl kandydarem na

soltysa Jasienic. Mam rodzing w Jasieniu. stad

Rrdny Leszek Klimek

uiem. Doszuliuje

sig w rej chrvili.

u.sz1'stko trzeb reraz udou.odnic albo trzeba honorou.o przegrad i nie

robi6 zamgnr.

Rrdny Grzegorz Kolbusa na razie nic nie oreniajmy- txl to jest dopiero do oceny cz.\.ro jesl
honorowe czy nie-

Redne

Ltarir Ktrdziolke.

radna powiedziala- 2e dowiedziala sig.

Redm Marie Kucie ja nie oceniam, ja ro u.iem z Jasienia.
Radny Grzegorz Kolbusz,

ja

mogg po*iedziet jaliie s4 moje odczucia- Ta podkomisja

u-mojej ocenie po\rstala po to. 2ebrv spraw&ii c4. jest zasadnosi tych zarzut6u ktdre \r. tym
piSmie powstaly

Redne

.

Mrrir Kucia nam nie chodzi o powolanie pdkomisji.

rylko procedury po*olania jesr

taka najpieru' homisja zapoznaje sig z pismem i na komisji sig powoluje a nie
Jn zaocznie.

Przrw-odnicz4ea komisji Berbere Borowiecke, odczytala pismo
podkomisji. M1' nie

Redna

Mrrir

w

sprarvie zwolania

\dziemy rozpatr,'uai proresru rylko zasadnosici.

Kucie, nam nie chodzi o to. t1.tko jakim cudem stalo sig rali. ze komisja nie

r.iedziala o protescie a Pani powolala gxlkomisje. Dauniej Zespol Kontrolny pouolr,*alo sig
na komisji. ze rr zglgdu na u'agg.

Redoy Kez.imierz sproski. bo to jesr rak jaliby Pani poza nami chciala. zebl ynzostali

czlonkouie komisji nie wie&ieli o co cho&i.

Rrdne

Mrrir Kucir,

tak to odebraliSmy- Sposob po$olania o to nam chodzi.

Prze*'odniczlca komirji Brrbrre Borowieckr, w 2adn1.m uypadku. nie taki byl m6j celZ taliie po*-odu. 2e byl termin.

Rrdny Kezimierz Sproski, jaki termin Pania obligou'al i w czm? Puszcza Pani cal4 procedure
przed opiniq prr* nq.

Rrdny Grzegorz Kolbusz, to mo2e zapoiznam) sig z tredci4 pisma.

Rrdny Kazimierz Sproski. chgtnie zapo:rnam sig
chodzi?! Najla3odniej m6wi4c

r.r treSciq pisma ale Pan rozumie o co nam

jes to trochg nie ladnic i nie zgodnic z regulaminem

pracl.

komisji rewi4inej.
Przewodaiczlce komisji Berbere Borowieclie, chcialam po$iedzie6. zeb). u og6le wiedziec
czy to jest w og6le Tzsadne. czt- lo podlega pod rozpatr-zenie komisji reui4jnej.

Rrdny Keeimierz Sproski,
Redne

Merir Kucie.

prosz-g nam

$ljainii

proszg nam nie tlumacz-vc,

procedur].

ml suoje a Pani swoje.

PrzcrYodnicz4ce komisji Barbare Borowieckr, jeszcze raz Palistwu Fto$1arzam.

Z_e

Lu nie

chodzi o rozstrzr ganie protestu. q lko og6le chodzi nam o dokumentl..

Rrdaa lYaria Kucir. nam chodzi o sposob jaki Pani pouolala podkomisje. procedurg o to nam
chodzi.

Redny Krzimierz Sproski. Pani nie jesr jedno osob4 komisja Pani Przeu'odnicz4ca. Komisja
powolule kontrole.

Przervodniczlce komisji Barbera Boro* ieckr, czl sq.icszcze jaliiei ux.agi?
Redny Grzegorz Kolbusz. czy ostatecznie bEdzieml' zapoznawat sig z t1m pismem'l
Rsdn!- Krrimierz Sproshi, jeili jest to ja chgtnie sie zapoznam bo nie u iem o co
chodzi. Czl to

rrlynglo

s

og6le

do komisji. jesr adnoracja'.)

Przewodoiezqce komisji Berbrre Borowiecke, no rak. Prze*,odniczqc1. skierowal len protest
na Komisje RewizrnA.

Reday Kezimierz Sproski.w porzqdku bardzo dobrze.
Przcwodnicz4ca komisji Barbrra Borowiecka,

opinii radcy pra\rnego.

to

jest bardz-r: u.a2ne pismo. dopoki nie mamy.

...

Rednr Marie K4dziolka, my nic nie naruszamy. zadnych przepisow. My t;-lko zapnajm-,sig z pisrnem do rviadomodci.

Przewodokz4ca komisji Berberr Borowieckr, odczytala pismo pana Jana Grozicn.
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Przrwodni"'rice komisji Brrbare Borortieckr, dlatego myimy zlr.rocili sie do radcy
prawnego. bo tu chodzi o wliqtko*e sprarvy, dane osoboue osob. ktrirzl byli na zebraniu.
Mo2r okazai siq.2e r,rcale nie \dziemy miec dostEpu do dokumenr6w

i

spraua ucichnie.

I

7:adne m6wienie

cz) to jest dobre cz1 zle. ZrobiliSml' po to. ,rby pe*nych rzeczv

nawet

gdybySmy nie dali rady. uniknqd pe*aych rzeczy. Jesl to powaina sprawa- sq dane osobowe.

To pismo

*l1n9lo

do Pana Burmist

-za-

jest o tlm poinlbrmouany. My rr' tej chwili nie maml'

iadnego ruchu pniewa2 nie mamy zadnej decyzji 2adn-vch upra*nieri.

Rrdny Leszck Klimek najpierw nale2alo zlo4"d protok6l komisji skrutacljnej cz! byl!'
jakieS uwagi. Prryjgto pmtok6l bez uwag na zebraniu. Bylem na zebraniu

bllo

ram

179 osob ale nie

*iedzialem r.rszl stkich. Komisja skrutacljna rozdauala karty do glosouania.

Pr*wodniczlce komisji Berbrre Borowieckl nie mam]., ani protokolu ani nie byli5my na
zebraniu.

Redny Grzegorz Kolbusz, w jaki sposob byly $_ldauane kan)- do glosouania?

Rrdny Leszek Klimeko po nazuisku.
Rrdne Mrrie Kfdziolkr gdyby Pani z*olala Pani Basiu. najpier*, posiedrenie na ren temal

*lpracowalibl

Smy jakieS

stanowisko. Ja mam przemySlenia calkiem inaczej bym ro zrobila.

Pne*odniczqce komisji Berben Borowieckr, podkomisja- to jest
jaliie mv maml upraunienia,

t.*.,lko

do spra*.dzenia

Redny Kezimierz Sproski, proszg Pani Basiu sobie jedno zaliodo*a6. 2e...

Przerodnicz{ce komisji Brrbrre Bonorvicckr, nie *racajmy

jui

do ago.

Redny Kezimierz Sproski. nie chce Pani przyja.c tego. ze Pani przed podjgla jaliie( dalve
kmki nie informuj6 *czeSniej komisji. ze coS rakiego zaistnialo. Dla mnie to jest po prostu nie

n

porz4dku. Nie ma nic u'porz4dku komisji o zwolaniu podtomisji.

Pani nie odcarr{e tego pisma. Kro kazal Pani powolad

Przeruodakzlce komisji

d

Berbtn Borowit'ckr,

q

u r,rolnlch *nioskach

podkomisje? Na jakiej podstawie?

na podsta*-ie pisma kt6re r,lpl1.n9lo od J

do Komisji Reuizyjnej.

Rrdny Leszeh Klimell. je2eli potem pzljdzie jaliakolwiek inna skarga- chcem] aobid zespol
kontrolny musiml ten zesp6l kontrolnrv zglosii. nastgpnie musiml- napivc pismo do
praco*nik6r,r'

tio Burmistrz:, abl udostgpnil nam dokumenty. Dopiero ten zespol jest

zat*ierdzony i moir uzi4c sig za pracg. Powiem Panijedno. Pani sig

ucz1. ale

to rutaj po\ .inno

sig to rozstrzl gnQc. 'Ib jes! pierwsza nauczka- na nastgpn! raz wiemy. Zakoiczmy juz ra
dyskusjg bo to nic nam nie da.

Rrdny Kezinierz Spmski.

to

jest bardzo porvaznl blqd-

Redny Leszrk Kliock dop6ki nie dostanicmy odporviedzi radcy. pmxnego nie powolujm.v
podkomisji zespolu kontrolnego.

Rednr

Mrrir

K1&i,olke. Pani musi poinlbrmowac Pana J.G.2e spra$a zosrala skiero*lna

do radcdw pranl ch z zaplraniem o ksesrie praune. ponie$'az termin). si9 lic:4. Niech Pani jali

najdluzszy termin przediuzl'bo my moiemy zalanrid w ciqgu miesiqca ale jali nie zd4z1my, ro
nie ma mozliuoSci przedfuZenia drugi raz terminu.

Prz*rtodnicz4ce komisji Brrbere Bororliecka, mySlalam. 2e przed tq komisj4 otrrlmam
opinig pra*na dlatego to przedstawila b1-m. Nie przedstawilam. poniewa2 radca prawny nie

rozpatr4{ mi na &iS tej opinii. Pani

z

biura tlumaciryla- ze

lo

mo2e b}c jutro. moze

w poniedzialek- dlatego tego pisma nie przedstawialam bo nie wiem czl.jest sens prz-edsuwiac

jezeli nie bgdziemy mied uprawniei i mo2liwoSci. Ale to moglo

Redne Mrria Kqdziotka. niech Pani Basia

'.

b1. b1.i na nastgpna

komisjg.

imieniu komisji napisze. 2e spra\ra zostala

skierouana do radcou'prarwych i u1-znac:ra sig termin zalatruienia spraxl do korica kwictnia.

Przewodnicz4cr komisji Barbrre Borowieckr, zebl- cos z t1.m inobi6 musimr.miec peule
inlbrmacje. 'l o ze terminl mnie trzl maj4 ro ja u iem.

Rrdny Kezimierz sproski. powolui4c podkomisje juz pani wszczgla procedurg. po co jest
zespol, na jatiej podstau.ie?
Redna Mrria K4dziotke. zdeneruowala si9 Pani a my nie chceml' nic zlego. pani sama
pouinna odr,r olac ten zesp6l.

Przetodniczlce komisji

Berbra Boropicckr,

odwolajml.. przc*odniczaca komisji

odwoluje podkomisjg z pou'odu braku.....2e nie mamrv opinii radc1..
Redne

Mrria Kucia,

odwoiuje i dac kropkg.

Prze*odniczqcr komisji Berbere Boror*ieckr, przewodnicz4ca komisji odwotuje
podkomisjg. z pouodu.. ..a dlaczego nie mo2em1- napisad

Rrdnr Meria Kq&iolka. ponie*aZ napisze Pani

z

jakiego pouodu?

nieprawdg. bo niepra*rie go pani po*olala.

Zeby nikt nic nam nie zarzucal.

Radnr Mrria Kucia, odu.otuje Pani i r1.le w1srarcz1..

Na tym posiedzenie komisji zoslalo zalioriczone.
Obradli tru.all' od godz.I2.{X}- I5.25

Przex'odnicz4ca Komisj i

Rewizyjnej Radl Mie'fskiej
n' Brzesku
Barbara Bororviecka
Opracowala
J.Szczepka

