
 P R O T O K Ó Ł  Nr   29/2009

z  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku odbytego w dniu :
                                                    16  m a r c a  2009  r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 
załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Adam  Kwaśniak 
Przewodniczący  Komisji. Witając  zebranych  poinformował,  że  z  porządku  dzisiejszego 
posiedzenia  zostanie  skreślony  punkt  1  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  poprzedniego 
posiedzenia  komisji,  gdyż  są  uwagi   do  protokołu.   Następnie  przedstawił  porządek 
posiedzenia  po  zmianach,  który  członkowie  komisji  otrzymali  wraz  z  materiałami  na 
posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Opinia  na  temat  funkcjonowania  Spółki  MPK  na  terenie  Gminy  Brzesko  (wizja 
lokalna komisji w Spółce MPK).

Ad.  1
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, 
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  na  dzisiejsze  posiedzenie 
komisji  został  zaproszony  Pan  Jerzy  Wyczesany  historyk.  Członkowie  komisji  chcieliby 
uzyskać od Pana Wyczesanego informacji na temat Pomnika UB, MO, ORMO znajdującego 
się na cmentarzu wojskowym w Brzesku przy ulicy Czarnowiejskiej.

Głos zabrał Pan Jerzy Wyczesany poinformował, że na cmentarzu wojennym w Brzesku 
faktycznie znajduje się Pomnik  Milicjantów poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej. 
Ale  nie  widomo  czy  to  jest  tylko  
i wyłącznie pomnik czy jest to grób. Jest dokumentacja świadcząca o tym, jakie to są osoby. 
Jest na tym pomniku tablica, gdzie wyryto 19 nazwisk. Osobiście wydaje mu się, że tych 
nazwisk jest 18. Występują na tej tablicy dwa te same nazwiska i stąd wydaje się, że jest to 
jedna osoba. Jest to grób, a zarazem pomnik tych osób, które w latach 1945 – 1947 poległy w 
walce  
o utrwalenie władzy ludowej. Pragnie poinformować, że część z tych ludzi, którzy zginęli i 
tam  jest  pochowana  to  byli  naprawdę  ludzie  ,  którzy  byli  
w podziemiu - Armii Krajowej. Jest to jednak grób pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, 



Milicji Obywatelskiej i ORMO, którzy polegli na ziemi brzeskiej ratując dobytek państwowy 
i prywatny.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak w  nawiązaniu  do  wystąpienie  Pana 
Wyczesanego zapoznał z następującymi faktami , dotyczącymi pomnika UB, MO, ORMO:

• komisja  podjęła  w dniu 11 sierpnia  2008 roku wniosek następującej  treści:  cytat 
„Zapoznano się z pismem Burmistrza Brzeska dot. podjęcia działań związanych z 
usunięciem  z  cmentarza  wojennego  w  Brzesku  pomnika  „Funkcjonariuszom 
UB,MO,ORMO poległym na ziemi brzeskiej w walce o utrwalenie władzy ludowej 
w latach 1945-1947” Komisja wnioskuje o całkowite rozebranie przedmiotowego 
pomnika. Wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie. 

• notatka na temat rozebrania pomnika, która ukazała się w czasopiśmie BIM w marcu 
2008 roku ,

• opracowanie na temat cmentarza wojennego, dokument historyczno-odtworzeniowy 
autorstwa Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira,

•  kronika Pana Burlikowskiego – notatka,  z której wynika, że jest to tylko tablica 
pamiątkowa, a nie grób.

Pan Jerzy Wyczesany w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji stwierdził, 
że  to  wcale  nie  znaczy,  że  tam nie  może  być  grobu.  Poinformował,  że  jest  to  sarkofag 
betonowy  z  nagrobną  płytą  marmurową.  W  sarkofagu  prochy  tych,  którzy  walczyli  o 
utrwalenie  władzy  ludowej  w Polsce  w latach  1945  –  1947.  Na  płycie  sarkofagu  napis: 
”Funkcjonariuszom UB, MO, ORMO, poległym na ziemi brzeskiej  w walce o utrwalenie 
władzy ludowej w latach :  1945 – 1947. Następnie figurują nazwiska poległych. Patronat 
Komitet Miejski  Milicji Obywatelskiej w Brzesku. Poinformował również, że nie całkiem 
zgadza  się  z  notatką,  na  temat  cmentarza  wojennego  autorstwa  Izabeli  Chlost  i  Jerzego 
Drogomira  ,  ponieważ  znajdują  się  w  tej  kwaterze  ofiary,  które  ekshumowano  z  lasy 
słotwińskiego i jasieńskiego.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że ci ludzie zginęli w latach 1945 
–  1947.  Jest  na  tej  tablicy  nazwisko  człowieka  z  Poręby  Spytkowskiej,  a  jego  zwłoki 
spoczywają na cmentarzu parafialnym w Porębie Spytkowskiej.

Pan Jerzy Wyczesany poinformował, że nie zna momentu powstania tego pomnika, jego 
przy  tym nie  było,  zna  to  wszystko  z  dokumentów prywatnych.  Na  tym etapie  badań  i 
informacji  jakie  posiada  można  mieć  duże  prawdopodobieństwo,  że  jest  to  grób  kryjący 
prochy.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  z  pewnej   rozmowy  ze 
starszym milicjantem jaką przeprowadził wynika, że jest to jednak tylko symboliczny pomnik 
i nic więcej.
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Radna Mieczysława Klimek sugeruje, aby sprawdzić nazwiska tych osób umieszczonych na 
tablicy  tego  pomnika.  Można  przecież  dotrzeć  do  rodzin  tych  osób,  do  dokumentacji 
parafialnych, sprawę zbadać, skoro nie ma takiego ważnego dokumentu świadczącego o tym, 
że jest tam mogiła kryjąca prochy tych poległych w latach 1945 – 1947.

Pan  Jerzy  Wyczesany  poinformował,  że  dokumentacja  świadcząca  o  tych  poległych 
powinna być w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzesku.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak wyjaśnił Panu Wyczesanemu, że rozmawiał z 
Panią Kierownik USC i nie ma takich dokumentów.

Radny Józef Kubas poinformował, że nie jest historykiem, w związku z czym nie może 
zabrać w tej kwestii głosu i trudno  teraz zajmować jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. 
Jeżeli by przyjąć wersję Pana Wyczesanego, że jest to grób, a nie monument to zmienia w 
tym zakresie zdanie. Pragnie jednak nadmienić, że w okresie tzw. ”odwilży” likwidowano 
wiele obelisk. Dlatego trzeba się naprawdę zastanowić co zrobić z taką mogiłą? Jest ciężko 
wypowiedzieć się na ten temat.

Radny  Stanisław  Góra w  nawiązaniu  do  dyskusji  i  notatek  przedstawionych  przez 
Przewodniczącego Komisji poruszył następujące kwestie:

• Czy brakujące nagrobki w tej kwaterze świadczą o przeniesieniu tylko nagrobków czy 
też prochów zmarłych,

• Czy rzeczywiście w Pomnikach zgromadzono prochy poległych,
• Jeżeli przeniesione zostały tylko nagrobki, to na jakiej podstawie doszło do lokalizacji 

pomników na prochach poległych. 

Pan Jerzy Wyczesany zwrócił się z prośbą do członków komisji, o ile jest to możliwe, aby 
udali się na cmentarz wojenny i zobaczyli w jakim on jest stanie technicznym. Wokół tej 
kwatery  zgromadzona  cała  góra  różnych  śmieci,  brakuje  krzyży,  notorycznie  wyłamane, 
nagrobki poprzewracane. Stwierdził, że nie widział cmentarza w takim stanie.

Przewodniczący Komisji  Adam Kwaśniak wyjaśnił  Panu Wyczesanemu,  że komisja  od 
dwu lat zajmuje się nieprzerwanie stanem cmentarza wojennego. Wykonano w między czasie 
nową  bramę  wejściową,  umieszczono  tablicę,  kto  na  tym  cmentarzy  jest  pochowany, 
większość  krzyży  zdewastowanych  zostało  pozbieranych  i  są  zdeponowane  w  Urzędzie 
Miejskim. Tablice nagrobkowe będą sukcesywnie odnawiane. I myśli, że za parę lat stan tego 
cmentarza będzie przywrócony do normalnego wyglądu.

Radny Józef Kubas poinformował, że jest w Urzędzie Miejskim odpowiedzialny pracownik 
za stan  tego cmentarza. Powinno się jednak zadbać o to, aby nie było tam śmieci, zaległych 
liści i innych nieczystości, a jeżeli mówiąc kolokwialnie jest źle, to trzeba się za taki stan 
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wstydzić. Trzeba również zauważyć to, że dwa lata temu jak komisja była z wizją na tym 
cmentarzu to stan jego był fatalny.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek:
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  uzyskanie  informacji  rzeczywistego miejsca 
pochowania  osób  (  od  rodziny  poległych,   
z  dokumentacji  parafialnych),  których  nazwiska  figurują  na  tablicy  „Pomnika  MO,  UB, 
ORMO”, znajdującego się na cmentarzu wojennym w Brzesku.  Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak zapoznał  członków  komisji  
z informacją na temat Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, wg załącznika do protokołu. 

Radny Józef Kubas poinformował, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu  tematyka BIM-u 
będzie się na najbliższym posiedzeniu zajmowała. Dlatego obszerniejsza informacja na temat 
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego będzie przedstawiona na posiedzeniu  komisji w dniu 
18 marca 2009 roku.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak zapoznał  z  projektami  uchwał  
w sprawie:

• przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wokowice,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel wyjaśnił,  że  przedstawione projekty uchwał  są  taką 
podkładką  pod  pozyskiwanie  środków  zewnętrznych.  Zebrania  wiejskie  odbywają  się 
sukcesywnie i sołtysi tematy związane z planami odnowy miejscowości  będą analizować.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:

• przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wokowice,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień,
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska.

Opinia została przyjęta przy: 3 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem: Czy ogłoszony został konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia) ?
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Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel udzielił odpowiedzi informując Pana radnego, 
że  konkurs  ofert  jest  dwu etapowy (  świetlice  –  stowarzyszenia).  Przygotowania  w  tym 
zakresie są zaawansowane.

Radny Stanisław Góra poinformował,  że  w  roku  ubiegłym komisja  kontrolowała  place 
zabaw w poszczególnych sołectwach, w tym roku tej kontroli nie będzie. Przy przedszkolu w 
Porębie Spytkowskiej  jest  zjeżdżalnia dla dzieci,  która jest  bardzo zdewastowana. W tym 
sezonie  ta  zjeżdżalnia  nie  nadaje  się  do  użytku,  w  związku  z  tym  czy  jest  możliwość 
wykonania nowej zjeżdżalni?

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel udzielił odpowiedzi. Zwrócił się z prośbą do 
Pana radnego, aby w tej sprawie złożył pismo do Pana Burmistrza, być może, że znajdą się w 
budżecie środki, aby tą zjeżdżalnię nową wykonać.

Ad.  2
Opinia na temat funkcjonowania Spółki MPK na terenie Gminy Brzesko (wizja 
lokalna komisji w Spółce MPK).

W  tym  momencie  członkowie  komisji  udali  się  do  Spółki  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Brzesku.

Po odbytej wizji komisja podjęła następującą opinię:
Komisja  odbyła  wizje  lokalna  na  terenie  Spółki  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Brzesku i  pozytywnie ocenia kierunek dalszego rozwoju  tej  spółki. 
Opinia została przyjęta jednogłośnie.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak podziękował 
wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10.00 do godziny 1200 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

           Protokołowała   
     
inspektor Bogumiła Łanocha

           Przewodniczący Komisji 
                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji 
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku

           mgr Adam  Kwaśniak
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