
Protokół Nr  10/2010

Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego 

w dniu  30 sierpnia   2010 r.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha.

Przewodniczący komisji  powitał  wszystkich zebranych na posiedzeniu członków komisji  i 

gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia, który został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Zaopiniowanie   projektu  Uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXVII/305/2001 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzesko.

2. Zaopiniowanie  propozycji granic Osiedli.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzesku . 

4. Sprawy bieżące  i wolne wnioski .

Ad.1. Zaopiniowanie  projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady 

Miejskiej  w Brzesku z  dnia  27  czerwca  2001r.  w sprawie  utworzenia  stałych  obwodów 

głosowania na obszarze Gminy Brzesko.

Przewodniczący Adam Smołucha poinformował, że uzyskał informacje od Pana Sekretarza, 

iż w poprzedniej kadencji była przygotowana uchwała, która  weszła w życie dopiero po 

wyborach i nie miała w nich  zastosowania. Jaki jest obecnie stan prawny, czy my w chwili 

obecnej  podejmując  uchwałę  jw.  czy  wejdzie  ona  w  życie  jeszcze  przed   przyszłymi 

wyborami.

Radny Krzysztof Ojczyk  odpowiedział, ta uchwała po podjęciu musi wejść w życie przed 

wyborami,  gdyż  w  przeciwnym  razie  kilkunastu  mieszkańców  Brzeska   nie  miałoby 

możliwości zagłosowania w wyborach samorządowych i byłby to kłopot.

Następnie Sekretarz Gminy Stanisław Sułek omówił projekt uchwały jw. wg. załącznika do 

protokołu.



Radny  Krzysztof  Ojczyk przypomniał,  że  projekt  powyższej  uchwały  był  również 

przedmiotem dyskusji na dwóch pozostałych komisjach RM.

Po złożonych przez Pana Sekretarza wyjaśnieniach została podjęta opinia o treści:

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia 

stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

Ad.2.   Zaopiniowanie  propozycji granic Osiedli.  

Sekretarz Gminy poinformował, że w naszej Gminie okręgi dzielą się osiedlami. W 2006 roku 

Rada  Miejska  poprzedniej  kadencji  podjęła  uchwałę  o  zmianach  w  tych  osiedlach. 

Spowodowało to zamieszanie i  dobrze się stało że ta uchwała nie weszła w życie przed 

wyborami.  Jeżeli  jednak w chwili  obecnej  nie  podejmie  Rada Miejska  w formie  uchwały 

zaproponowanych zmian , to w wielu przypadkach mieszkańcy w wyborach zaplanowanych 

na jesieni będą głosować w innych okręgach. Jest również kilka redakcyjnych poprawek  jak 

np.  na  ul.  Legionów  Piłsudskiego  brakowało  kilka  domów  ,  proponowane  zmiany  są 

wyszczególnione  w  projekcie  z  uzasadnieniem  .Proponuje  się  dopisać  część  ulic  do 

poszczególnych osiedli   bo w trakcie trwania  kadencji  nadane zostały  nowe nazwy ulic. 

Istnieje  również  potrzeba  naniesienia   poprawek,  przybliżył   czego  powyższe  zmiany 

dotyczą.

1. W Osiedlu Stare Miasto  usunięto ul. Część ulicy Czarnowiejskiej i  przywrócono do 

osiedla Brzezowieckie – obecny stan sprawiał, że 9 osób z ulicy Czarnowiejskiej było 

w innym osiedlu i w innym okręgu wyborczym

2. Ulica Heleny Modrzejewskiej – przeniesiona z osiedla Brzezowieckie do osiedla Stare 

Miasto – została wcześniej przeniesiona do innego osiedla, co spowodowało zmianę 

okręgu.

3. Ulica Miła – dodana do osiedla Stare Miasto – nie była nigdzie ujęta.

4. Ulica Wrzosowa – dodana do osiedla Brzezowieckie – nie była nigdzie ujęta.

5. Ulica Gen. Stanisława Maczka – usunięta z osiedla Stare Miasto – takiej ulicy nie ma w 

Brzesku.

6. Ulica Za Lasem – usunięta z osiedla Kopaliny-Jagiełły – była ujęta w dwóch osiedlach.

7. Ulica  Barokowa  –  dodana  do  osiedla  Kopaliny-Jagiełły  –  nadana  uchwałą  Rady 

Miejskiej  28 października 2008 r.

2



8. Ulica Odrodzenia – dodana do osiedla Słotwina – nadana uchwałą Rady Miejskiej 28 

października 2008 r.

9. W osiedlu Słotwina zmieniona nazwa z Składowa na Księdza Stanisława Pękały – 

uchwała Rady Miejskiej z 28 października 2008 r.

10. Ulica  Przy  Rondzie  –  dodana  do  osiedla  Kościuszki-Ogrodowa  –  nadana  uchwałą 

Rady Miejskiej z 26 listopada 2008 r.

11. Ulica Biznesowa – dodana do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana uchwałą Rady 

Miejskiej z 26 listopada 2008 r.

12. Ulica Kryształowa – dodana do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana uchwałą Rady 

Miejskiej z 31 marca 2010 r.

13. Ulica Perłowa –  dodana do osiedla Kościuszki-Ogrodowa –  nadana uchwałą Rady 

Miejskiej z 31 marca 2010 r.

14. Ulica Aleja Solidarności – dodana do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana uchwałą 

Rady Miejskiej z 31 marca 2010 r.

15. W osiedlu Okocimskie zmieniono nazwę z obwodnicy ks. Jerzego Popiełuszki na ulicę 

ks. Jerzego Popiełuszki.

Dodatkowo nastąpi zmiana  w Osiedlu Stare Miasto  ul.  Legionów Piłsudskiego zostanie 

dopisany nr 6 „a” którego poprzednio nie było , bo było tylko do nr. 6 a istnieje również nr 

6”a”.

Do zaproponowanych zmian uwag członków komisji brak.

Opinie komisji :

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w 

sprawie  nadania statutów osiedlom Miasta Brzeska.

 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy 

Brzesko  .

Radna Maria  Kądziołka  przypomniała,  że już dawno wnioskowała aby ustalić  faktyczne 

granice osiedli. W tej chwili ma na myśli Osiedle Kościuszki-Ogrodowa gdzie granica biegnie 

nie wiadomo gdzie  i w którym miejscu. Już od bardzo dawna wnioskowała aby tą sprawę 
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rozwiązać. Temat ten wiąże się z omówioną przez Pana Sekretarza Uchwałą bo będziemy 

głosować za zmianą granic osiedli.  

Sekretarz Stanisław Sułek  odpowiedział,  chcemy w przyszłości  dokonać takich zmian w 

granicach osiedli aby  granice osiedli przebiegały głównymi ulicami miasta. Jest to temat na 

przyszłość do dyskusji, gdyż w tym momencie nie jesteśmy w stanie dokonać tak szybko 

zmiany bo wcześniej temat musi zostać  dogłębnie przedyskutowany.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Smołucha  stwierdził,  że  temat  poruszony  przez  radną 

Kądziołka  zostanie  w  dalszej  części  posiedzenia  komisji   przedyskutowany  ,  w  tym 

momencie zarządził przegłosowanie  wniosku o treści :

Pozytywnie  zaopiniowała  komisja  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr 

XVI/107/2004  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  28  stycznia  2004  r.  w  sprawie  nadania 

statutów osiedlom Gminy Brzesko .

Za powyższym wnioskiem głosowano 6 za, 1 przeciw

Radna Maria Kądziołka  stwierdziła, że  w momencie przegłosowania  powyższego wniosku 

jej  wniosek w sprawie zmiany granic obwodów jest bezprzedmiotowy .W związku z tym 

wycofuje swoje stanowisko w tym temacie bo jest  już bezprzedmiotowe .

Radny  Franciszek  Brzyk –stwierdził,  jeżeli  mamy  zdążyć  w  czasie,  przed  wyborami  to 

Wydział  Geodezji  winien  przygotować propozycje zmiany granic  osiedli  .  Te  propozycje 

które są dzisiaj należy kompleksowo głosować.  Napewno będą tworzyć się nowe osiedla 

należy wziąć to wszystko pod uwagę i poddać kiedyś pod głosowanie. 

Radna Maria Kucia zwróciła uwagę na przynależność  ul. Mickiewicza do nr 31 do osiedla 

Stare Miasto. Przecież ul. Mickiewicza jest bliżej Osiedla Zielonka a nie Starego Miasta , jest 

to bezsens.

Radna Jadwiga Kramer uważa, że należy  wskazać czytelne  szlaki podziału  granic dzielące 

osiedle Stare Miasto od Osiedla Okocimskie .Osiedle Kopaliny-Jagiełły również może dzielić 

ul. Ogrodowa   .Prace mogą zostać rozpoczęte , nic nie stoi na przeszkodzie  aby zacząć 

przygotowania do faktycznego ustalenia granic poszczególnych osiedli.
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Radna Maria  Kądziołka  przypomniała,  że  w bieżącej  kadencji  RM wielokrotnie składała 

wnioski  i  interpelacje   w  sprawach  dot.  faktycznego  ustalenia  granic  osiedli  .W  chwili 

obecnej powinny zostać już przygotowane  pewne ramy w tym zakresie .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  stwierdził iż do końca kadencji mamy jeszcze 2 miesiące. 

Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  przystąpić  od  zaraz  do  prac  i   na  koniec  miesiąca 

października   przygotować gruntowne zmiany w granicach obwodów. Zmiany na pewno 

nie wejdą w życie przed wyborami, ale będą mogły  obowiązywać od następnych wyborów. 

Na pewno bezpiecznie jest to zrobić w chwili obecnej u schyłku obecnej kadencji RM tym 

bardziej iż nie ma to wpływu na najbliższe wybory .

Radna Jadwiga Kramer  stwierdziła, iż mieszkańcy ul. : Wiejska, Zacisze ,Leśna, Topolowa 

mają utrudniony dostęp do lokalu wyborczego ponieważ znajduje się w znacznej odległości 

od ich miejsca zamieszkania .Mieszkańcy  głosują w MOK  i  musimy zrobić wszystko aby 

mogli głosować np. w okolicach PSP nr 2. Nie po raz pierwszy temat ten jest poruszany , 

jesteśmy głusi na wnioski  mieszkańców i nikt nie próbuje  się nawet za to wziąć. 

Radny  Krzysztof  Ojczyk  stwierdził   ,  obecny  czas  jest   najlepszy  na  przygotowanie  i 

przedyskutowanie wnioskowanego tematu.

Wniosek komisji :

Radni obecnej kadencji dwukrotnie zwracali się z wnioskami do Pana Burmistrza o 

ustanowienie czytelnych granic pomiędzy osiedlami i zmian w okręgach wyborczych. 

Dotychczasowy stan powoduje dla części wyborców duże utrudnienia w dostępie do lokali 

wyborczych, szczególnie ma to miejsce na Osiedlu Kopaliny –Jagiełły. W związku z 

powyższym   Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie propozycji  zmian w 

przedstawionym temacie. Chcielibyśmy jako radni przeprowadzić wstępne prace i 

konsultacje dotyczące zmian do końca obecnej kadencji , dlatego zwracamy się do Pana 

Burmistrza aby propozycje zmian zostały przygotowane w ciągu miesiąca.

Głosowano jednogłośnie 
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Ad.3.   Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie   zmiany  Statutu  Miejskiego  Ośrodka   
Pomocy Społecznej w Brzesku . 

Dyrektor MOPS  Bogusława Czyżycka –Paryło omówiła wg. załącznika do protokołu komisji 

propozycje zmian w Statucie MOPS w Brzesku zawarte w poszczególnych paragrafach.

W dyskusji nad zmianami komisja poruszyła tematy dot. :

 monitorowania  przez  MOPS  sytuacji  dzieci  w  rodzinach  wymagających  pomocy  i 

opieki .Wniosek takiej treści został  w ub. roku podjęty przez Komisję ds. Rodziny, w 

jego  realizacji  winien  również  uczestniczyć  Wydział  EKiS  wspólnie  z  dyrektorami 

szkół;

 pracy socjalnej  na  rzecz podopiecznych MOPS  sprawowanej przez opiekunki MOPS;

 przeanalizowano  kolejno  zaproponowane  zmiany   zawarte  w  poszczególnych 

paragrafach projektu uchwały  i  przedstawiono Pani dyrektor propozycje zmian w 

treści tych paragrafów ;

W wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja uznała, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Statutu MOPS należy ponownie przepracować i przedstawić do opinii komisji.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Adam Smołucha poddał pod głosowanie 2 

opinie:

1.) Kto z członków Komisji Statutowej za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały  w 

wersji zaproponowanej przez Panią dyrektor MOPS – głosowano O za, 7 przeciw 

projekt uchwały został przez członków komisji odrzucony.

2) Komisja  przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu MOPS w Brzesku i 

wnioskuje o przygotowanie  nowego projektu uchwały  z uwzględnieniem zgłoszonych na 

komisji  uwag, zgodnych z obowiązującym prawem. 

Głosowano jednogłośnie   

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Spraw bieżących brak.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.9.00-10.30
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Przewodniczący Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Brzesku

 ADAM SMOŁUCHA

PROTOKOŁOWAŁA: INSPEKTOR MARTA KÓŁKOWSKA 
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