
P R O T O K Ó Ł  Nr  6/2011 

 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  

w dniu :     26 sierpnia 2011  r o k u 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 

załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Bogusław Babicz 

Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który 

został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

 

PROPONOWANY  PORZĄDEK  POSIEDZENIA : 
 
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Sprawy bieżące  i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

Rady Miejskiej w mc. Wrześniu br.  

 

 
Ad.  1    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, poinformował, że protokół  

z posiedzenia komisji z dnia 27 lipca 2011 roku wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej.  

W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag 

do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. 

 
Protokół z dnia 27 lipca 2011r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 2   Sprawy bieżące  i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów 
uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. wrześniu br.  
 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił członkom komisji projekt uchwały  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, przedstawił swoje poprawki do w/w 

projektu uchwały: w § 1  dodać słowo ”....odrębne obwody głosowania:” oraz w uzasadnieniu 

do uchwały dopisać „ ...a także z informacji uzyskanych od kierownictwa...”. Po czym poddał 

projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania 

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r.  



w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury  

w Brzesku, zapytał czy są pytania do tego projektu uchwały?  

Radny Jerzy Gawiak, zapytał, że chciałby usłyszeć od Burmistrza Brzeska Grzegorza 

Wawryki jego stanowisko w sprawie BIM-u?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że zawsze nie był zwolennikiem 

aby gmina wydawała gazetę. Wiadomym jest to, że skoro wydaje się gazetę gminną to gro 

informacji dotyczy Gminy, ale powinny być również inne ciekawe tematy, które będą 

zachęcały do czytania tej gazety. Różne były koleje tej gazety, nie będę oceniać, natomiast 

uważam, że jeśli będzie działał przy strukturach MOK-u to będzie zapewne lepsza ocena tego 

czasopisma, były by to osoby które się fachowo znają.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, zapytał czy siedzibą będzie RCKB?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że Pani Dyrektor MOK-u, myśli w tej 

chwili jaka część działalności może być prowadzona w RCKB, a jaka może być prowadzona  

w obecnym budynku. Burmistrz przedstawił, że chciałby, aby powstał Punkt Informacji 

Turystycznej, można było by tam kupić pamiątki, mieć informację o komunikacji.  

W niedługim czasie oddany do użytku zostanie nowy Rynek, Pałac Goetza- mamy dużo 

atrakcyjnych miejsc, hoteli, będzie trzeba nawiązać współpracę pomiędzy tymi ośrodkami, 

była by to wzajemna pomoc, np. w zamian za materiały promocyjne.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, sposób wyboru redaktora naczelnego 

pozostaje taki sam?  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, ten projekt uchwały 

nie tworzy nowej sytuacji faktycznej. W statucie MOK-u jest działalność wydawnicza.  

W uchwale o BIM z 30 kwietnia 2007 r. jest wpisane wprost, że BIM jest finansowany  

z budżetu Gminy Brzesko, na pewno docelowo zmienimy tą uchwałę kierunkową, a zmiana 

polegać będzie na tym, że zmienimy dwa paragrafy tej uchwały w której zmieni się siedzibę, 

wydawcę i być może osobę i zasady, wg których wskazywany jest redaktor. Ta uchwała 

niewątpliwie ma wywołać dyskusję i ma doprowadzić do tego, że BIM wróci do MOK.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury  

w Brzesku:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku.  

 

 

 



Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, zapytał co będzie z budynkiem dawnej 

biblioteki na ul. Puszkina.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że były dyskusje oraz propozycje, 

żeby powstało tam muzeum. Rozmawiał w tej sprawie z Panem Jerzym Wyczesanym, żeby 

ewentualnie przedstawił wizję, jakby miało to wyglądać takie muzeum. Burmistrz uważa, że 

powinno się przeprowadzić dyskusję szerszą w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, uważa, że muzeum powinno mieć jakiś 

zalążek zgromadzenia czegoś. Przewodniczący zapytał, czy ewentualnie lokale mieszkalne nie 

można było by tam zagospodarować, ponieważ brakuje mieszkań.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie  

z Naczelnikiem UM w Brzesku Józefem Makuchem, który poinformował go, że trzeba być 

ostrożnym, bo mogą pojawić się spadkobiercy a póki co jest we władaniu biblioteki.  

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, podziękował 

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 800 do godziny 850.  

 
 
 
       Przewodniczący Komisji Statutowej 

                                                                       Rady Miejskiej w  B r z e s k u 
 

                     mgr Bogusław Babicz 
 


