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P R O T O K Ó Ł  Nr  XXXV/ 2013 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     24 kwietnia 2013 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXXV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Tadeusz Pasierb . 
W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław, 

7. Kądziołka Maria, 

8. Klimek Leszek, 

9. Knaga Edward, 

10. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam, 

12. Lubowiecka Anna, 

13. Mrówka Halina, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Smołucha Adam, 

18. Sproski Kazimierz, 

19. Strojny Paweł, 

20. Sorys Jarosław,  

21. Wyczesany Piotr. 

 

 

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg. 

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXV Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, 

kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji 

uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  

 

Ad. 2.  Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb  poinformował, że porządek obrad wraz z 

materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy 
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wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie było - Przewodniczący 

stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.  

Przedstawił projekt porządku obrad sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad są  poprawki?. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek w imieniu Burmistrza Brzeska  zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji w pkc.12 ppkt. 5 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa 

Poręba Spytkowska. Ta inwestycja została realizowana ze środków unijnych  i okazało się, że 

tego majątku nie można przekazać do innej jednostki, tak jak zwykle przekazujemy  realizacje 

zadania przez RPWiK, interpretacja marszałka Województwa Małopolskiego jest taka, że można 

to przekazać jedynie do Spółki lub do związku Międzygminnego. Właścicielami naszej Spółki 

są zarówno Związek Międzygminny jak i inne gminy  to wg. interpretacji Marszałka jeśli łącznie 

te jednostki są właścicielami to nie można tego zadania przekazać, w związku z tym konieczne 

stało się by to gmina ustaliła stawki za wodę i przez najbliższe 5 lat to gmina będzie zarządzać tą 

siecią wodociągową w Porębie Spytkowskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk stwierdził, ze skoro zapisy ustawy mówią, że 

ten wodociąg można przekazać do spółki lub do Związku Międzygminnego, a tak się szczęśliwie 

składa, że mamy i związek i spółkę, to skąd i na podstawie jakich przepisów Pan Marszałek 

wywodzi takie twierdzenie?, To jest chore. Jest spółka, która dotychczas przyjmowała na 

majątek  takie inwestycje, mamy związek który funkcjonuje 17 lat, a Pan Marszałek wymyśla 

sobie interpretację, że  my jako gmina musimy to prowadzić co będzie się wiązało z 

dodatkowymi kosztami. Radny uważa, że jeżeli jest taka interpretacja  to należy się od niej 

odwołać bo takiego widzimisię nie należy tolerować. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, na pewno radny ma rację, ale należy mieć na 

uwadze jeśli się odwołamy to odciągnie się to w czasie. Wodociąg  jest wykonany, mieszkańcy  

czekają na wodę i jest dla nich nie zrozumiałe, że nie będą z tej wody korzystać. Jeśli będziemy 

się odwoływać to będzie to trwało kilka miesięcy, zapewne nie wygramy a  mieszkańcy na tym 

ucierpią. W dniu wczorajszym wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie 

mamy to stanowisko na piśmie, ale chyba ważniejszą rzeczą jest dzisiaj aby ta woda popłynęła. 

 

Przewodniczący Tadeusz Pasierb zgodził się z wypowiedzią Burmistrza, nie może być 

przepychanek pomiędzy samorządami a Panem Marszałkiem,  ludzie czekają długo na wodę. 

projekt powyższej uchwały był opiniowany na dwóch komisjach i dlatego należy go wprowadzić 

do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

Radny Stanisław Góra  stwierdził, że patrząc logicznie na wydane  decyzje sa one nie do 

przyjęcia, jednak tak jak powiedział Pan Burmistrz nie mamy wyjścia. Odłożenie tej sprawy na 

później spowoduje  znaczne odsunięcie w czasie  oddanie wodociągu. Mieszkańcy Poręby są już 

zbyt długo bez wody, zbliża się lato a ta uchwała pozwoli nam  oddać  ten wodociąg na który tak 

bardzo czekamy i dlatego prosi,  aby ta uchwałę przyjąć do porządku obrad sesji. 

 

Radny Edward  Knaga zapytał na ile te zaproponowane stawki odbiegają od stawek gminy ?. 

Radny uzyskał odpowiedź, że powyższe stawki są takie same  jak stawki  w pozostałych 

miejscowościach. 

 

Radny Adam Smołucha zapytał, kto będzie odpowiedział za techniczną eksploatację tego 

wodociągu?. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zostanie spisane odpowiednie porozumienie  

jak technicznie realizować ten projekt. Te porozumienia nie sa łatwe, bardzo nam komplikują 

pracę , ale  radni i urząd jest od tego by problemy mieszkańców rozwiązywać. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zawnioskował, aby rozszerzyć w załączniku do 

uchwały tabelę w której są podane  taryfy opłat za wodę  bo nie wiadomo czy są to kwoty netto 

czy brutto. 

W całej  rozciągłości najważniejsi są zawsze mieszkańcy i z tego tytułu tą uchwałę zapewne 

rada przyjmie. Realizujemy kanalizację ze środków unijnych przez wiele lat i wówczas 

interpretacja przepisów była inna, a w ciągu tygodnia zmienia się na inną, a przepisy w tym 

zakresie się nie zmieniły. Stąd wzięła się jego wątpliwość  bo ta  obecna interpretacja jest 

kuriozalna, dziwna i całkowicie nie życiowa. 

 

Przewodniczący Tadeusz Pasierb zawnioskował o wprowadzenie o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji w pkc.12 ppkt. 5 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa 

Poręba Spytkowska. 

 

Następnie  przedstawił  porządek obrad  XXXV sesji ze zmianami jw. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 14 marca 2013 r.  

4. Interpelacje radnych.  

5. Zapytania radnych.  

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.  

7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od  ostatniej sesji. 

8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji. 

9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od  ostatniej sesji. 

10. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2012 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dzieci i ludzi starszych w Gminie Brzesko. 

11. Ocena stanu inwestycji gminnych. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013; 

2) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska; 

4) zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności; 

5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez 

Gminę Brzesko na terenie sołectwa Poręba Spytkowska. 

 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został przegłosowany 21 za – jednogłośnie  
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 14 marca 2013 r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 marca  2013r.  był  wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek w związku z 

powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie – 

głosowano  18 za, 1 wstrzymujący  - Protokół został przyjęty.  

 

 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Interpelacji brak. 

Ad.5. Zapytania radnych. 

 

Zapytania zgłosili: 

Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę na niszczejący rynek. 

W tym miejscu radny przedstawił wnioski komisji PPPP dot. stanu technicznego płyty Rynku: 

 usunięcie wszelkich plam po olejach samochodowych na płycie Rynku, 

 brak kostek granitowych  w dużej ilości; 

 dziwnie wyglądające kostki jakby były zardzewiałe; 

 zapadliska kostek w wielu miejscach, 

 zły odpływ wód opadowych; 

 pod ciekanie piwnic kamienic w pierzei zachodniej rynku, to zgłaszają mieszkańcy jest 

to spowodowane złym odpływem wody, które podcieka do piwnic; 

 parkowanie samochodów bez składu i ładu. 

 

Radny zapytał ponadto, czy w Ogródku Jordanowskim znajdzie się miejsce  na małe boisko do 

piłki nożnej dla najmłodszych. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zwróciła uwagę na wnioski radnego Kwaśniaka, rynek 

wygląda strasznie, a funkcjonuje tylko jeden rok. Jest to nie do przyjęcia bo w niektórych 

miejscach ubytki tej kostki są bardzo znaczne, a  wykonawca zapewniał nas że mimo tego 

systemu w jakim to jest położone to wypadać nie będzie, niestety jest inaczej. 

Radna zawnioskowała o zaopatrzenie szkół na terenie Gminy Brzesko w odpowiednie ulotki 

informacyjne dot. narkotyków i dopalaczy. Takie ulotki winny dotrzeć do rodziców i do szkół  

np. przy okazji organizowanych wywiadówek. Sama będąc na takiej wywiadówce nigdy nie 

spotkała się z tym, aby ktoś takie ulotki rozdawał  rodzicom. Każdy z rodziców powinien taką 

ulotkę dostać do ręki bo problem wszelkiego rodzaju narkotyków jest obecny  w szkołach 

również. 

 

Burmistrz odpowiedział, że  Urząd takie ulotki posiada i je rozda, ale  może zastanowić się np. 

nad zorganizowanie specjalnej konferencji w tym temacie. Moglibyśmy  zlecić usługę jakiejś 

firmie profesjonalnej i takie informacje rodzicom przekazać. 

W sprawie niszczejącego rynku zostało  wystosowane pismo do Pana Przewodniczącego, by 

przynajmniej 3 komisje  przeanalizowały tematy dot. stref parkowania szczególnie w rynku. 

Większość tych usterek wynikła na pewno z tego, że większość samochodów tam jeździ i 

parkuje , by w najbliższym czasie określić się czy dokonujemy zmiany w organizacji ruchu czy 

też nie. 

Prośba, aby wszelkie aspekty zostały na spokojnie przedyskutowane, pracownicy Urzędu są do 

tego przygotowani, poprosimy również przedstawicieli policji aby uczestniczył w spotkaniu, 

zdecydujemy i będziemy mieli jednoznaczne stanowisko. W niedługim czasie odbędzie się 

również zebranie osiedla Stare Miasto i będziemy mogli ten temat poruszyć. 
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Radny Piotr Wyczesany  zapytał  czy znana jest ostateczna kwota jaką Urząd zapłacił za 

zimowe utrzymanie dróg w czasie zimy. 

Radny uzyskał odpowiedź, że jest to kwota 706 tysięcy złotych. 

Koszty utrzymania dróg sa ogromne natomiast świadomość mieszkańców naszej gminy  o ich 

wysokości jest praktycznie żadna. 

Dobrze by było, aby z tą informacja dotrzeć do większej liczby mieszkańców, by  ludzie  mieli 

też świadomość, że są zadowoleni,  ale to pociąga za sobą ogromne koszty. 

Burmistrz odpowiedział, że  te kwoty sa w bieżącym roku dużo większe niż w latach 

poprzednich, bardzo często są to kwoty o 100% wyższe. Zima była ciężka, interwencji wiele ale 

drogi generalnie były dobrze utrzymane. Na każdym zebraniu sołeckim te dane są wizualnie 

pokazywane. Mieszkańcy gdy jest coś dobrego to, przyjmują to do wiadomości. Na takim 

zebraniu mówimy również o kosztach utrzymania Spółki MPK jakie są duże  

 

Radna Ewa Chmielarz  zapytała, czy prawda jest, że USC zostanie przeniesione do budynku 

MOK. Przy budynku MOK brak jest parkingów, kasy dla petentów z tytułu opłaty zgonów, 

urodzeń, aktów ślubu. Czy to przeniesienie jest przemyślane. 

 

Burmistrz odpowiedział,  temat planowanego przeniesienia USC, Ewidencji Ludności i Biura 

Dowodów Osobistych jest już dyskutowany od kilku miesięcy i wszyscy o tym wiedzą . Na 

poprzedniej sesji w zmianach budżetowych przesuwaliśmy nawet środki finansowe, aby ten 

budynek wyremontować. 

Budynek przed przeniesieniem tam  wydziałów należy dokładnie wyremontować, nie ma tam 

kłopotów z parkingami, ponieważ sa parkingi wokoło. Oczywiście  najlepszym rozwiązaniem 

byłoby aby wszystkie wydziału UM były w jednym budynku, niestety jednak nie mamy środków 

na rozbudowę tego budynku. Są to bardzo duże koszty na które obecnie nas nie stać. 

W chwili obecnej musimy wdrożyć ustawę śmieciową i pozyskać wolne pomieszczenia dla 

pracowników. Ma nadzieję, że zaproponowane rozwiązania nie są złe. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek  odpowiedział radnej Chmielarz, że przeniesienie USC jest 

związane z problemami lokalowymi z jakimi boryka się urząd. 

Przeniesienie samej  sali ślubów do MOK nie rozwiązuje tematu – przybliżył dlaczego. 

W tej chwili  trwają przygotowania w Ministerstwie Cyfryzacji, aby stworzyć jedną bazę  

informacji jak np. PESEL i nie unikniemy tego, aby te trzy biura być może w przyszłości będą 

pracować jako jedno i na jednej bazie. W związku z tym planujemy przeniesienie tych trzech 

biur do MOK. Następnie Sekretarz przedstawił jak będzie wyglądało wnoszenie opłat za wydane 

dokumenty  np. USC po przeniesieniu do MOK. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał: 

1) Zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Policji w Brzesku, dopóki nie wypracujemy 

innych rozwiązań to do tej pory na Rynku głównym obowiązuje znak zatrzymywania i 

postoju. W trakcie ostatniej komisji widzieliśmy świeże plamy oleju, radny poprosił aby 

policja częściej wizytowała ten teren i interweniowała, bo niestety ale ten rynek po roku 

wygląda  bardzo źle jakby miał 15 lat. Musi być kontrola policji w tym zakresie szersza. 

2) Jakość dróg gminnych z roku na rok ze względu na warunki atmosferyczne  jest coraz 

gorsza, poprosił, aby w perspektywie kilku lat opracować  harmonogram naprawy 

głównych szlaków ulic brzeskich, rozłożony na kilka lat do przodu. 

3) Radny nawiązał do  odpowiedzi jakie udzieliła Pani dyrektor MOPS na jego zapytanie  

na poprzedniej sesji dot.  opieki nad dzieckiem w rodzinach dysfunkcyjnych na terenie 

Gminy Brzesko. Radny zwrócił na kilka konkretów zawartych w informacji MOPS , 

poza tym przytoczonych zostało szereg  zapisów ustawowych związanych z opieką 

społeczną. Oczekiwał, aby w  takiej informacji były informacje na temat wyników 
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przeprowadzonych kontroli, jaki jest harmonogram kolejnych wizyt w ramach tych  

rodzin dysfunkcyjnych, czy z tych wizyt są podjęte konkretne wnioski  - tego nie mamy. 

     W informacji pani dyrektor brak jest szczegółów o które tak naprawdę chodziło. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka poparł radnego Ojczyka o do propozycji opracowania 

harmonogramu  naprawy i remontu głównych szlaków ulic brzeskich.  niedługim czasie 

będziemy mieli kilka nowych dróg, ma tutaj na myśli ulicę Leśną  i docelowy zjazd w kierunku 

północnym i cześć tych ulic jest zniszczona przez samochody budujące te drogi  i autostradę. Te 

prace  w niedługim czasie powinny się zakończyć i będziemy chcieli od tych firm wymóc 

naprawę tych dróg. 

 

Radny Jarosław Sorys nawiązał do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie uznania skargi 

Pani AN za bezzasadną, zapytał czy przy dobrej woli wszystkich mieszkańców terenu o którym 

mowa  jest szansa, aby przynajmniej część tych prac odwadniających wykonać w tym roku. 

 

Burmistrz odpowiedział, zawsze ze strony UM była wola wykonywania tych prac 

odwadniających, przez kilka lat były zabezpieczane środki finansowe na ten cel. W tym roku 

jeśli będzie zgoda wszystkich mieszkańców to może uda nam się cos zrobić. W tym roku 

środków jest mniej  ale  z informacji jakie uzyskał od wydziału  były jakieś środki planowane. 

Zaplanowane rozwiązanie jest alternatywne a całościowe wykonanie zadania będzie dużo 

droższe. Jeśli panu radnemu uda się pozyskać te zgody  to prosi  by być w stałym kontakcie z 

pracownikami wydziału którzy temat znają i jest szansa aby w tym roku coś zrealizować. 

 

Radny Bogusław Babicz     zapytał w sprawie ul. Kasprowicza w Jasieniu  a konkretnie zjazd z 

drogi powiatowej, która prowadzi od Brzeska do Rzezawy. Przy samym skrzyżowaniu są 

okropne dziury i  pyta do której gminy ta droga należy Rzezawa czy Brzesko – radny uzyskał 

odpowiedź, że jest to Gmina Rzezawa. 

Radny zapytał ponadto w sprawie zjazdu ul. Leśną z autostrady. Wiemy, ze w chwili obecnej 

prowadzony jest remont ul.Leśnej, przy skrzyżowaniu z ul. Gajową  jest tabliczka informująca o 

zakazie wjazdu i nie dotyczy mieszkańców okolicznych ulic, az drugiej strony zjeżdżając  z 

autostrady do Brzeska niemożliwe jest przejechanie ronda bez naruszenia przepisów ponieważ 

tam są barierki. Czy to jest celowe działanie  GDDKiA . jak długo będzie trwał ten remont. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział  na zapytanie radnego Babicza, przybliżył jak 

przebiegały prace na tym odcinku. Całą organizację ruchu organizowało starostwo z naszych 

sugestii nie skorzystało, natomiast  proponowaliśmy, aby prace były robione odcinkami. 

 

Radna Anna Lubowiecka – zapytała czy możliwe jest podjecie działań  przez UM związanych 

z ul. Źródlaną w Szczepanowie, gdzie GDDKiA zwiększyła zakres prac remontowych. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział   w dniu dzisiejszym pan Kierownik Piela  był na 

tej ulicy. Jak Urząd wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji w tej sprawie, mieliśmy zapewnienia i 

deklaracja, że ta ulica będzie zrobiona w takim zakresie w jakim to będzie możliwe .  

 

Radny Adam Smołucha zawnioskował, aby na  połączeniu ul.Bocznej i Staropolskiej w 

Jadownikach  wymalować pasy  dla pieszych. Jest to bardzo ruchliwy odcinek drogi, z jego  

obserwacji wynika, że jest to miejsce bardzo niebezpieczne szczególnie dla młodzieży szkolnej. 

Korzystając z obecności na sesji Komendanta Policji, zwrócił uwagę , że obszar w okolicy 

ul.Szkolnej i Staropolskiej w Jadownikach, szczególnie rano jest  miejscem bardzo 

intensywnego ruchu zarówno kołowego i pieszego  bo są tam  dwie szkoły. Gdyby w tych 

miejscach częściej pojawiała się policja to ten chaos  być może by się zmniejszył. Jest to kwestia 

zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie dzieciom ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował przygotowanie pisma w tej sprawie, które 

następnie zostanie przedstawione do opinii Inżynierii Ruchu Drogowego przy Staroście 

Powiatowym i temat podejmiemy. 

 

                                                  

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że trwają prace wykończeniowe przy budowie 

Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice – jednak okazuje się, że po raz kolejny 

droga ta jest pełna niedoróbek i rozmaitych braków, które utrudniają mieszkańcom spokojne 

funkcjonowanie.  

Na odcinku od granicy miejscowości Szczepanów do wiaduktu nr 56 oraz kilkadziesiąt metrów 

za nim nie zainstalowano od strony południowej ekranów dźwiękochłonnych. Z tej strony 

zlokalizowane jest osiedle Piaski (przy ulicy Promiennej).  

Z kolei od strony północnej zamontowane zostały wysokie, 3 elementowe ekrany, które na tym 

samym odcinku osłaniają tylko las. Dodatkowo te same ekrany potęgują hałas odbijając  fale 

dźwiękowe w kierunku nieosłoniętych zabudowań. Efekt ten jest potęgowany przy silnych 

wiatrach północno zachodnich i po deszczu.  

W przypadku uruchomienia drugiej nitki autostrady oraz dopuszczenia do ruchu samochodów 

ciężarowych poziom hałasu będzie trudny do zaakceptowania przez mieszkańców.  

W ostatnich kilku latach powstało w tym miejscu kilka nowych domów, a mieszkańcy planują 

budowę kolejnych. Brak ekranów spowoduje spadek atrakcyjności tych terenów pod względem 

budowlanym. 

W związku z informacjami jakie uzyskałem w Biurze Inżyniera Kontraktu budowy odcinka 

Autostrady A-4 Brzesko-Wierzchosławice - zwracam się z prośba o podjęcie przez Urząd 

Miejski w Brzesku stosownych działań zmierzających do uzupełnienia przez inwestora 

brakującego odcinka ekranów dźwiękochłonnych w miejscowości Sterkowiec. 

Radny poruszył ponadto problem zawieszonych kursów MPK w godzinach popołudniowych i 

wieczornych i braku informacji dla mieszkańców z tego tytułu. Wynikł z tego tytułu problem 

ponieważ dużo mieszkańców dowiedziało się, że kursy  zostały zawieszone stojąc dwie godziny   

na przystanku. Informacje  o zawieszeniu kursów nie powinny wisieć w autobusie tylko na 

przystankach  i jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce w przyszłości to te informacje winny 

być  przekazywane przez władze spółki w szerszy sposób np. poprzez stronę internetową. 

 

Głos zabrał Komendant  Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul, który odpowiedział 

na zapytania radnych  związanych z parkowaniem  na terenie miasta i brzeskiego rynku, patroli 

policyjnych  na ul. Staropolskiej i Szkolnej w Jadownikach i pozostałe. 

 

Radny Stanisław Góra -  zwrócił uwagę na pilną potrzebę zwiększenia patroli policji  w 

Porębie Spytkowskiej koło szkoły, gdzie młodzież organizuje sobie  weekendowe spotkania. 

Ten teren jest monitorowany i można go wykorzystać do zwiększonej kontroli. 

 

Radny Jarosław Sorys przypominał, ze na zebraniu  wiejskim w Jadownikach był  obecny Pan 

dzielnicowy, któremu zgłoszono do realizacji bardzo wiele wniosków  i prosi, aby zwrócić na te 

wnioski  większą uwagę. 

 

Radny Adam Kwaśniak  zawnioskował o zwiększenie ilości patroli policyjnych wieczorem w 

Ogrodzie Jordanowskim. W ostatnim czasie  zwiększyła się ilość młodzieży  pijącej alkohol i 

niegrzecznie się zachowujących.  

 

Głos zabrał Komendant  Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul, który odpowiedział 

na zapytania radnych  związanych z utrzymaniem porządku na terenie Ogrodu Jordanowskiego i 

na terenie poszczególnych miejscowości  poprzez dzielnicowych. 
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Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o ustawienie nowych ławek w Ogrodzie Jordanowskim 

przy  nowym placu zabaw. 

 

Ad.6. Zapytania Przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 

 

Zapytania zgłosili: 

 Sołtys Leszek Klimek zawnioskował o zwrócenie się pisemnie do Pana W., aby uporządkował 

swoją posesję na ul. Kasprowicza po kurzarni, gdzie panuje ogromny bałagan. 

 

Ad.7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  za okres od  ostatniej 

sesji. 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

 Radny Adam Kwaśniak  – Komisja Prawa, Porządku Publicznego  i Promocji; 

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, 

 Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Adam Smołucha - Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny;  

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radny Stanisław Góra  – Komisja Gospodarki Finansowej; 

 Radny Leszek Klimek - Komisja Rewizyjna;  

 

Pytania do złożonych sprawozdań  zgłosili radni : 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poruszył temat dalszego funkcjonowania Spółki 

MPK na  kanwie ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce, być może należy się  zastanowić nad 

połączeniem tych spółek  i rozpisaniem konkursu na stanowisko prezesa. W przypadku Spółki 

MPK  brakuje pomysłu na dalsze funkcjonowanie poza  podstawowym stylem administrowania, 

do którego nie potrzeba  zbyt wielkich umiejętności. Radny Ojczyk zawnioskował o 

przygotowanie projektu uchwały o połączeniu tych dwóch spółek. Jest to kompetencja Rady 

Miejskiej i jeżeli będzie zgoda większości radnych to zadeklarował, że przy  pomocy komisji i 

pana burmistrza taki projekt przygotuje. Zmiany powinny być dokonane tak, by nie ucierpieli  

mieszkańcy. 

Na jednej z ostatnich komisji zadałem pytanie  jaki jest status prawny mieszkania po Państwu P. 

na ul. Okocimskiej. Komisja zadała również pytanie, czy w związku z opróżnieniem tego 

mieszkania Spółka MZGM  zapłaciła jakieś odszkodowanie byłemu najemcy, jeśli tak to jakie  

to były kwoty  i kto za to odpowiada?.  

Na ostatnich posiedzeniach komisji było omawiane pismo mieszkańców Sterkowca i 

okolicznych miejscowości dot. budynku kolejowego, gdzie mieszkańcy zarzucają władzom 

miasta Brzeska, że została wydana opinia na podstawie której PKP wyburza budynek w 

Sterkowcu. Wiemy, że jest modernizowana kolej i jeśli nie będzie potrzeby wyburzania tego 

budynku to nie należy go wyburzać , jednak jest to własność kolei i ta decyzja będzie do nich 

należała. Miasto  mogłoby ten budynek przejąć. 

Ponadto radny  poprosił przewodniczącego Komisji Oświaty o  wyjaśnienia do wniosków w 

sprawie szkoły muzycznej. 

 

Radny Kazimierz Sproski  przedstawił spostrzeżenia członków Komisji Oświaty w sprawie 

funkcjonowania szkoły muzycznej szczególnie jeśli chodzi o brak sal lekcyjnych, sprawy 

organizacyjne itp. 
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Radny Krzysztof Bogusz   nawiązał do  wypowiedzi radnego Ojczyka w sprawie propozycji 

zburzenia budynku stacyjnego w Sterkowcu. Pan sołtys Witek zasięgnął w tej sprawie 

informacji z której wynika, że budynek musi zostać wyburzony ze względu na fakt, że jest 

prowadzona modernizacji linii kolejowej. 

 

Następnie w krótkiej dyskusji z udziałem Burmistrza, radnego Leszka Klimka i radnego 

Bogusza omówiono temat organizacji spotkania z przedstawicielami  kolei i UM w sprawie 

budynku stacyjnego w Sterkowcu. 

 

Przewodniczący Tadeusz Pasierb odczytał radnym treść pisma mieszkańców jw. dot. 

propozycji wyburzenia budynku stacyjnego w Sterkowcu. 

  

Ad.8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej  sesji.  

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. 

Pytania radnych dotyczyły: 

Radny Adam Kwaśniak poprosił o wyjaśnienia do wydanych zarządzeń burmistrza o nr: 

68,67,115,116/2013 -  odpowiedzi na zadane  pytanie udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 

Radna Maria Kądziołka zapytała czego dot.  zarzadzenia w sprawie zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym UM. 

Zarządzeniem Nr 110/2013 postanowiono ogłosić konkurs na dyrektora szkoły muzycznej w 

Brzesku. 

Gdy tworzyliśmy tą szkołę to  wyraziliśmy stanowisko, że dyrektorem szkoły będzie  dyrektor 

szkoły Nr 2, bo chcielibyśmy aby zarządzanie tym obiektem było wspólne  natomiast zastępca 

dyrektora ds. muzycznych miała być pani merytorycznie przygotowana do spraw  muzycznych. 

W czasie ostatniej wizyty komisji w szkole muzycznej mogliśmy zauważyć, ze nie jest to dobre 

gdyż winien być jeden dyrektor, który odpowiada merytorycznie za mienie a za sprawy 

dydaktyczne odpowiedzialna byłaby pani dyrektor ds. muzycznych. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – zmiany w regulaminie organizacyjnym UM dotyczyły 

głównie powstania nowej komórki organizacyjnej, która zajmuje się  śmieciami. Do tego 

referatu zostali przesunięci pracownicy z innych wydziałów UM. 

Podjęta została już decyzja w sprawie powołania dyrektora szkoły muzycznej, gdyż Pani która w 

tej chwili tą funkcje  piastuje robi to dobrze i sprawdziła się. Żadne rozwiązanie nie będzie 

idealne. Napewno początki funkcjonowania tej szkoły nie były łatwe, ale było to duże 

wyzwanie, nabór do szkoły został przeprowadzony dobrze, chętni są i na pewno będą. Wiele 

spraw udało nam się rozwiązać, potrzebny sprzęt  został zakupiony i z całą pewnością już 

powinno pójść łatwiej. Powstałe problemy lokalowe na pewno przy dobrej współpracy 

wszystkich zostaną rozstrzygnięte. Pani która w chwili obecnej pełni obowiązki dyrektora jest 

osoba dość zaangażowaną  i sprawdza się, a sama współpraca  dyrektorów tych dwóch szkół jest 

dobra. 

 

Radna Maria Kądziołka nie bardzo widzi zasadność tego rozwiązania, jednak pan burmistrz 

mówi, że jest dobrze więc przyjmuje to do wiadomości. Na pewno należy się zastanowić nad 

tym, że należy umieścić szkołę muzyczną w  innym oddzielnym budynku. Dzieci  w szkole 

muzycznej ćwiczą na instrumentach i tym samym przeszkadzają  w prowadzeniu zajęć  

dzieciom z drugiej  szkoły. Panie burmistrzu należy podjąć szybkie działania związane z tym by 

szkoła muzyczna  znalazła się w innym budynku, tak dalej być nie może tym bardziej, że w roku 

przyszłym będzie nowy nabór dzieci i będzie ciasno. Pan Przewodniczący powiedział, że szkoła 

działa dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani Dyrektor Szkoły Muzycznej,  jednak jej zdanie jest 

takie, ze szkoła działa dzięki zaangażowaniu obu pań dyrektor  ze szkoły nr 2 i szkoły 
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muzycznej, gdyż musza wspólnie podejmować działania. Radna poddała burmistrzowi pod 

rozwagę, aby był jeden dyrektor  obu szkół i jeden dyrektor ds. muzycznych. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka-  nawiązał do wypowiedzi radnej Kądziołka w sprawie 

pozyskania  innych pomieszczeń dla szkoły muzycznej. Osobiście również jest za tym, ale prosi 

o wskazanie gdzie ta szkoła mogłaby się przenieść bo jak na razie to nie mamy takich wolnych 

pomieszczeń. W pierwszej chwili padła propozycja, aby szkołę muzyczną przenieść do MOKU, 

ale  jest to zbyt mały budynek, na dzień dzisiejszy na pewno szybko nie znajdziemy rozwiązania                

Ale musimy myśleć na przyszłość. 

 

Radny Krzysztof Bogusz poddał propozycje lokalizacji  nowych pomieszczeń dla szkoły 

muzycznej w budynku po byłej szkole w Wokowicach lub pawilon w której w chwili obecnej 

mieści się MSW. 

Do propozycji radnego ustosunkował się Burmistrz Grzegorz Wawryka. 

 

Ad.9.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej 

sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - 

uwag brak.  

 

Ad.10. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2012 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dzieci i ludzi starszych w Gminie Brzesko. 

 

Przewodniczący Tadeusz Pasierb  przypomniał, ze pisemne sprawozdanie radni otrzymali 

w materiałach, było również przedmiotem analizy na posiedzenia komisji. Przewodniczący 

zapytał czy do przesłanego sprawozdania radni maja uwagi. 

 

Głos zabrała dyrektor MOPS Bogusław Czyżycka – Paryło która ustosunkował się do 

wypowiedzi radnego Ojczyka dot. przygotowanej informacji w sprawie dot. opieki MOPS nad  

rodzinami z dysfunkcjami  w których są  dzieci. 

Przypomniała, że powyższe sprawozdanie analizowały 4 komisje Rady Miejskiej  i żadna z tych 

komisji nie zgłosiła żadnych braków  w sprawozdaniu zarówno tym ogólnym jak i  

sprawozdaniu dot. opieki nad dziećmi. W jej ocenie przedłożone informacje w pełni zawierają 

odpowiedz na postawione pytania przez radnego Ojczyka.  Poruszone w dniu dzisiejszym 

kwestie są bardzo indywidualne i jeśli ktoś np. z radnych ma pytania to jest to kwestia tylko 

indywidualnej rozmowy i  możliwość zadania pytania. Każda rodzina funkcjonuje inaczej i ma 

udzieloną inną pomoc, pracownicy MOPS są w ciągłym kontakcie z  takimi rodzinami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk – nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor 

MOPS. Jego zapytanie dot. konkretnych działań ośrodka, aby na kanwie ostatnich doniesień 

medialnych, gdzie dzieci są  bite i dręczone, sprawdzić i przyjrzeć się tym rodzinom, czy 

wszystkie instytucje, które winny  opiekować się dziećmi zadziałały odpowiednio. Chodziło mi 

o stwierdzenie faktu, że zostały kontrole przeprowadzone  planowe lub nie, że wyciągnięte 

zostały takie, a nie inne wnioski , że jest bardzo dobrze i nie musimy nic robić,  a jeżeli jest źle  

to dlaczego tak jest? lub  że dzieci są bezpieczne w rodzinach i MOPS ma nad tym pełną 

kontrolę. Opisywanie co roku  takich samych definicji  z ustawy jest niepotrzebne, chodziło mu 

o konkretną tradycyjną kontrolę mniej lub bardziej wyrywkową tych rodzin, tam gdzie są dzieci. 

 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżyka – Paryło odpowiedziała, w mojej ocenie  taka 

odpowiedz mieści się w tej informacji bo kontrola wyrywkowa jest prowadzona stale. W 

informacji jest podana tylko jedna definicja, która zresztą jest potrzebna. 
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Na ostatniej sesji radny Ojczyk pytał  o przegląd, trudno zrobić przegląd i powiedzieć czy jest 

dobrze czy nie. My jako instytucja  na co dzień pracujemy z tymi rodzinami i jeśli jest wniosek 

pracownika o powołanie asystenta do rodziny  to znaczy, to taka osoba jest powoływana.  

MOPS sprawuje właściwą opiekę nad rodzinami i jest to pod kontrolą. 

 

Ad.11. Ocena stanu inwestycji gminnych. 

Informacje zostały radnym przesłane na piśmie jak również omawiane na komisjach. 

Przewodniczący Tadeusz pasierb zapytał czy do informacji sa pytania radnych. 

Pytań radnych h brak. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013; 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały jw.  imieniu Burmistrza zgłosiła 

autopoprawkę do przesłanego w materiach na sesję projektu uchwały, dot. dotacji podmiotowej 

w zał. nr 2 wydatki budżetowe, w wyniku czego następuje również zmiana w zał. Nr 6 i w 

wydatkach majątkowych. Te zmiany nie powodują żadnych zmian w treści uchwały jaką radni 

otrzymali jak również stanu budżetu.   

 

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 16 za, 

przeciw 0 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/253/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśniła na czym polegają zmiany zawarte w projekcie 

uchwały.  

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 16 za, 

przeciw 0 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/254/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

3) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Brzeska; 

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 17 za, 

przeciw 0 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/255/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb 
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mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz 

kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w 

pierwszej kolejności; 

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za, 

przeciw 0 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/256/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa Poręba 

Spytkowska. 

Pytań radnych brak  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  przedstawił treść projektu uchwały a następnie poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty; 20 za, przeciw 0 , 1 wstrzymujący.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/256/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

 

Ad.13 i 14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz  

Grzegorz Wawryka. 

 

Odpowiedź radnym A. Kwaśniakowi i K. Pacewicz – Pyrek dot. stanu  technicznego płyty 

rynku. Zostanie dokonany przegląd całej płyty rynku i  naprawę powstałych  usterek postaramy 

się wyegzekwować od wykonawcy. Musimy się zastanowić nad koncepcja  organizacji ruchu w 

rynku bo zabrudzenia od oleju  nie są winą wykonawcy tylko użytkowników ruchu. Jest to 

mienie gminy i wszyscy mieszkańcy winniśmy  o to dbać. Zmiany organizacji ruchu  na pewno 

ożywią ruch  w tej  części miasta  i jest to nasza propozycja, dlatego prosi aby komisje pochyliły 

się nad tym tematem. Na spotkania zostanie poproszona policja , aby zaangażowali się 

przedstawiciele Zarządów Osiedli z terenu miasta, których to dotyczy  i przegłosujemy 

stanowisko, czy jesteśmy za tymi zmianami lub nie. 

Jeśli chodzi o Ogród Jordanowski, przyjęliśmy zasadę aby dzieci mogły więcej korzystać z 

urządzeń zabawowych. W ostatnich latach wiele środków z budżetu gminy zostało 

skierowanych na urządzenie placów zabaw w Ogrodzie  Jordanowskim , urządzeń przybywa i  

miejsce jest bezpieczne dla dzieci i chyba będzie ciężko znaleźć odpowiednie miejsce na 

ustawienie bramki do gry w piłkę. W ostatnim czasie pojawił się wniosek rodziców dzieci z PSP 

Nr 3, aby istniejące boisko przy szkole zmodernizować. Pani dyrektor  dokonała rozeznania 

kosztów tej modernizacji  wyszło, ze koszt położenia nawierzchni trawiastej wynosi około 20 

tysięcy złotych. Takie boisko z nową nawierzchnia mogłoby funkcjonować kilka lat, do czasu  

wybudowania hali sportowej. Pani dyrektor deklaruje, ze boisko szkolne jest ogólno dostępne 

posiada opracowany regulamin i po zajęciach szkolnych z tego boiska mogą korzystać inne 

osoby. 

W Urzędzie Miejskim sa dostępne ulotki informacyjne o które wnioskowała radna Pacewicz , 

zostaną przekazane do szkół by zostały rozprowadzone wśród rodziców. 

 

 

Odpowiedz radnemu K. Boguszowi w sprawie ekranów dźwiękoszczelnych zostanie  

udzielona na piśmie. 
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W razie  ponownej sytuacji ograniczenia kursów MPK w godzinach popołudniowych, Pan 

Prezes MPK zostanie zobligowany  do przekazania wcześniej informacji pasażerom. 

 

Radna  Anna Lubowiecka przypomniała, że sprawa ekranów o których mówił radny Bogusz 

była poruszana na zebraniu w sołectwie Szczepanów w miesiącu marcu. Na zebraniu obecny był 

przedstawiciel  wykonawcy i mówił, ze w tym momencie nie ma żadnych możliwości by 

cokolwiek zmieniać w sprawie ekranów. Budowa idzie zgodnie z projektem i nie ma żadnych 

możliwości, aby cokolwiek zmieniać, natomiast  później po uruchomieniu autostrady na 

wniosek mieszkańców sa podejmowane jakieś działania jeżeli wnioski są uzasadnione. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- zapytał co się dzieje w chwili obecnej z 

mieszkaniem opuszczonym przez państwa P. przy ul. Okocimskiej w Brzesku, czy  Spółka 

MZGM wypłacała ostatniemu najemcy jakiekolwiek odszkodowania?. 

Radny  zgłosił wniosek o rozważenie możliwości rozpoczęcia procedury zmierzającej do 

procedur połączenia Spółki MPK z BZK. Korzyścią tego przedsięwzięcia jest jedno wspólne 

zarządzanie, połączenie bazy  i majątku, jeden wspólny księgowy, rada nadzorcza. Na 

posiedzeniach komisji zostanie przeprowadzona dyskusja ponieważ nie widać w sposobie 

zarządzania, zwłaszcza Spółką MPK poprawy. Należy mieć świadomość, że warto  tą spółkę 

utrzymać. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że temat  połączenia spółek MPK i BZK należy 

wcześniej przedyskutować na posiedzeniach komisji np. Finansowej  i Statutowej. Komisje 

wskażą nam na jakie problemy może napotkać w związku z tym połączeniem, a przede 

wszystkim jakie sa prawne możliwości tego połączenia. 

Na temat dalszych  losów mieszkania po Państwie P. odpowiedź  zostanie udzielona na piśmie. 

  

Przewodniczący Tadeusz Pasierb  przedstawił pod głosowanie wniosek radnego Ojczyka w 

sprawie rozważenia możliwości połączenia Spółek MPK z BZK. Komisje wskażą nam na jakie 

problemy może napotkać w związku z tym połączeniem, a przede wszystkim jakie sa prawne 

możliwości tego połączenia. 

Wniosek głosowano 16 za 

 

Ad.15. Wolne wnioski i zapytania – brak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o upływającym terminie składania 

oświadczeń  majątkowych za rok 2012. 

Następnie przewodniczący Przedstawił zaproszenie Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej 

Porozumienie  na dzień 2 maja br. na obchody święta flagi na placu Kazimierza Wielkiego. 

 

Ad.16. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz  

Pasierb   podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXXV sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 13.00  

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 w Brzesku 

 

 inż. Tadeusz Pasierb 


