
P ROTO K6r. NrW2015

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
15 stvcznia 20tG r. roku w Sali Obrad Urzqdu Miejskiego

w Brzesku ul. Glowackiego 51, Brzesko

obradom XX sesji Rady Miejskiej w Bzesku pzewodniczyl przewodniczacy Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojcafk.

W sesji udzial wziqlo 2l radnych:

1. BABICZ BOGUSI.AW,

2. BOGUSZ KRZYSZTOF,

3. BOROWIECKA BARBAM,

4. BRZYK FMNCISZEK,

5. CHMIELARZ EWA,

6. CIURE] MARCIN,

7. GAWI,AK ]ERZY,

8. GORA STANISI.AW,

9. rqDzIotKA MARLA,

lO.KLIMEK LESZEK,

1I.KNAGA EDWARD,

l2.KOLBUSZ GMEGORZ,

13.KUCIA MARIA,

14.KWASNIAK ADAM,

l5.LUBOWIEC]G ANNA,

16.OICZYK KRZYSZTOF

17.SMOI.UCHA ADAM,

l8.SPROSKI KMIMIERZ,

19.SrEPAK KRZYSZTOF

20.SORYS JAROSIJW,

2I.WYCZESANY PIOTR.



Ad. 1. Otrrrrarcie sesii i strrierdzenie orawomocnoSci obrad.

Przewodniczqcy Rady Mieiskiei w Brzesku Krzysztof Oiczyk otworzyl obrady

)C( Sesji Rady Miejskiej w Bzesku. Powital zebranych na sali obrad Radnych, Pana

Burmistza Grzegorza Wawrykg oraz wszystkich zaproszonych go6ci w szczeg6lno6ci

rodzic6w wraz z mlodzie2q. W obradach sesji uczestniczylo 21 radnych.

Ad.2. Przedstawienie oorzadku obrad.

Proponowany Porzedek obrad sesji :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno6ci obrad'

2. Pzedstawienie Poaqdku obrad.

3. Interpelacje RadnYch.

4. Zapytania Radnych.

5. ZapytaniaPzewodniczqcychlednostekPomocniczychGminy.

6. Sprawozdanie z posiedzei komisji stalych.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie rozpatzenia wniosku mieszkaric6w

o uniewa2nienie Uchwaly Nr XVII/I16/2015 Rady Miejskiej w Bzesku

w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Armii Ludowej" na ulicg ,, Rotmistza Witolda

Pileckiego" w Baesku.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknigcie obrad sesji.

Przewodniczqcy Rady Krzasztof Ojczyk, wyja6nil, 2e wplyngly pro by od

pracownik6w, aby dolo2yi do pozQdku obrad trzy projelty uchwat:

1) w sprawie wyra2enia woli przystEpienia przez Gming Bzesko wsp6lnie

z powiatami i gminami subregionu tarnowskiego do realizacji projeKu partnerskiego

o roboczej nazwie ,,Centrum Uslug Wsp6lnych", w ramach 2 Osi Priorytetowej

Cyfrowa Malopolska, Regionalnego Programu Operaryjnego Wojew6dztwa

Malopolskiego na lata 2014 - 2020;



2) w sprawie zmianQ naavy ulicy Rotmistza Witolda Pileckiego na ulice Armii

Andersa w Bzesku;

3) w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Bzesku, z dnia

30 grudnia 2015 r, w sprawie ustalenia oplat za Swiadczenia udzielane pzez

pzedszkola oraz oddzialy pzedszkolne przy szkolach, dla K6rych organem

prowadzqrym jest Gmina Beesko;

Nastqpnie wyja6nil, 2e jest projeK uchwaly Nr 1 jest realizowany i wdraiany pnez

Gminq Miasta Tarn6w, jako lidera projektu. Zwiqzany jest cyfrowq malopolskq.

Pzedmiot6w projeKu jest utwozenie Centrum Uslug Wsp6lnych (CUW) dla gmin

i powiat6w subregion6w tarnowskiego. NastQpnie poddal pod glosowanie, aby ten

projeK uchwaly byt punKem 8. Glosowano jednogto6nie 2L, za wprowadzeniem do

pozqdku obrad.

Nastqpnie PzewodniczEcy Rady Krzysztof Ojeyk, Wa6nil projeK uchwaly w

sprawie zmiang nazwy ulicy Rotmistza Witolda Pileckiego na ulice Armii Andersa w

Bzesku. ProjeK uchwaly radni otrzymali w materialach w sprawie przyjQciu

stanowiska rady w kwestii rozpatzenia wniosku mieszkahc6w o uniewa2nienie

uchwaly Rady Miejskiej w Bzesku n0/II/116/2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy

,,Armii Ludowej" na ulicg ,,Rotmistaa Witolda Pileckiego" w Bzesku. Projekt uchwaly

zostal przygotowany wraz z uzasadnieniem, Na komisji Spraw Obywatelskich odbyto

siq posiedzenie wsp6lnie z mieszkaficami, K6rzy dzieri p62niej zadeklarowali sig, 2e

ostatecznie wyra2q zgodg na zmianQ nazwy ulicy tylko chcieli by aby nosila nazwg

Armii Andersa. Ten wniosek mieszkahc6w zostal pozytywnie zaopiniowany przez

komisje. Komisja podjgla nastgpujqce wnioski:

r' Po wysluchaniu wyja6nieri mieszkaic6w ulicy Armii Ludowej w Bzesku

komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o nie podejmowanie projeKu uchwaly w

sprawie rozpatzenia wniosku mieszkaric6w o uniewa2nienie Uchwaly Nr

XV[/116/2015 Rady Miejskiej w Bzesku w sprawie zmiany nazwy ulicy,,Armii

Ludowej" na ulicq ,, Rotmistza Witolda Pileckiego" w Bzesku na sesji RM w

dniu 15 stycznia 2016 r. Glosowano jednoglo5nie

r' Komisja przychyla siq do stanowiska mieszkarlc6w ul. Armii Ludowej w

Baesku w sprawie nadania nazwy ulicy wskazanej w pi6mie, kt6re ma

wplynqd od mieszkaric5w ulicy. Glosowano jednoglo5nie



Pismo mieszkaic6w z dnia 13 stycznia br. radni otrzymali r6wnie2 w materialach na

sesje. Odczytal tre56 pisma. Nastqpnie dodal, 2e 11 s,tycznia br. wplyngla skarga na

uchwalg Nr XVII/I16/2015 Rady Miejskiej w Bzesku w sprawie zmiany nazwy ulicy

,,Armii Ludowej" na ulicg ,, Rotmistza Witolda Pileckiego" do Wojew6dzkiego edu
Administracyjnego od tych2e mieszkaric6w. Podkre6lil, 2e Wojewoda nie wstrzymal

wykonania tej uchwaly, opublikowal jq, weszla ju2 w zycie. Ta skarga je6li zostanie

prz!4qta uchwala o zmianq ulicy prawdopodobnie stanie sie bezpzedmiotowa.

Wyja6nil, 2e sq dwa ronda kt6re jedno z nich otrzyma nazwq im. Witolda Pileckiego,

bqdzie to bardziej widoczne i godne miejsce na uczczenie tej osoby,

Radny Adam Smolucha, stwierdzil, 2e nie bral udzialu w komisji Spraw

Obywatelskich, gdzie byla dyskusja nad zmianq ulicy na Armii Andersa. Dodal, 2e nie

jest historykiem, ale pojqcie takle jak Armia Andersa powolujqc sig na swojq wiedzq

historycznq to ta nazwa charaKer potoczny, nie jest to okre6lenie historyczne. Szukal

na Internecie nazwy ulicy Armii Andersa i takiej nie ma w naszym kraju. Historycznie

takie pojqcie nie istnieje to byliby6my dziwakami, gdyby6my nadali nazwg tej ulicy

wla6nie Armii Andersa. Glosujqc nad Q uchwalq bqdg pzeciwny, poniewa2 takiej

Armii Andersa nie bylo. Bylem uczestnikiem wielu olimpiad historycznych,

interesowalem sig II wojnq Swiatowq takiego pojgcia w wymiarze histograficznym nie

ma.

Radny Krzysztof Bogusz, zapytal, czy mo2na skonsultowai siq z prawnikiem,

radcq prawnym ey naavy potoczne mogq byi u2ywane do nazwy ulic?.

Radny Boguslaw Babicz, wyja5nil, 2e trudno jednoznacznie stwierdzii, lecz mogq

wystgpowa6 potoczne nazwy. Nie mo2e byi niedokladnie u2yta nazwa K6ra ma imiq

i nazwisko danej osoby, bqdZ postaci historycznej. Mamy takie nazwy jak Bohater6w

Wze6nia, a te2 nie ma oficjalnej nazwy organizacji, udokumentowania, 2e tak

nazywa sig formacja zo+nier4. Sqdzi,2e nie popelniajq blgdu, r62ne sq ulice w Polsce

i nie muszq zostat potwierdzone papierem uzgdowym.

Radny Franciszek Brzyk, stwierdzil, ie idqc za glosami i wnioskiem pozostawit do

rozpataenia tQ sprawq, 2eby nie zazucono zn6w nam jak na forach bzeskich pzez

jednego z mieszkaic6w, 2e jeste6my mniej ey bardziej upo6ledzeni. Lepiej

porozmawiai z mieszkaricami, co mieli na my5li proponujqc tq nazwg ulicy.



Rzeczywi6cie w historii takie poiqcie nie istnieje. potocznie sig go uiywa. 2 tygodnie
to jest odpowiedni czas, a2 tak sig nie Spieszy, aby to zrobid w jednej chwili.

Radny Krzysztof Bogusz, poinformowal, 2e przed momentem dzwonila pani A.L
jedna z mieszkanek ulicy Rotmistrza pileckiego i prosila 2eby pzekazai, i2

mieszkahcy Swiadomie podiqli takq decyziq odnosnie nazwy ulicy. prosili, aby

uszanowa6 ich decyzje. Mo2e przyj6i w ka2dej chwili, aby to pzekazai.

Przewodniczqcy Rady zaproponowal, aby pzeglosowad przyjqcie tej uchwaly do
poaqdku obrad. A Pani A. L dotze do tego czasu i pzedstawi stanowisko.

Glosowanie w sprawie przyjgcia projeKu uchwaty do porzqdku obrad, jako
punkt 7.

Glosowano: 17 zar 4 przeciw, 0 wstrzymujqcych.

Nastqpnie pzedstawil, i2 projeK K6ry musi zostad dodany do pozqdku jest to
projek uchwary w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w
Bzesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustarenia oprat za 5wiadczenia
udzielane przez przedszkora oraz oddziary pzedszkorne przy szkotach, dra K6rych
organem prowadzqrym jest Gmina Bzesko; projeK uchwaly bgdzie jako punK 10.

Glosowano: 21 za, jednogloSnie.

Nastgpnie odczytano porzqdek obrad wraz z prryjqtymi poprawkami:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.

2. Pzedstawienie pozqdku obrad.

3. Interpelacje Radnych.

4. ZapytaniaRadnych.

5. Zapyta n ia Pzewodniczqcych Jednostek pomocniczych Gmi ny.

6, Sprawozdanie z posiedze6 komisji stalych.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie zmiang nazwy uricy Rotmistza witorda pireckiego

na ulice Armii Andersa w Bzesku;

8' Podjgcie uchwaly w sprawie rozpatzenia wniosku mieszkaric6w
o uniewaznienie Uchwaly Nr )NlU7L6l2015 Rady Miejskiej w Bzesku



w sprawie zmiany nazwy ulicy,,Armii Ludowej" na ulicg ,, Rotmistza Witolda

Pileckiego" w Baesku;

9. Podjqcie uchwaly w sprawie wyra2enia woli przystqpienia przez Gminq Bzesko

wsp6lnie z powiatami i gminami subregionu tarnowskiego do realizacji

projeKu partnerskiego o roboczej nazwie ,.Centrum Uslug Wsp6lnych", w

ramach 2 Osi Priofietowej Cyfrowa Malopolska, Regionalnego Programu

Operacfnego Wojew6dztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020;

lO.Podjqcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV136/2015 Rady Miejskiej

w Baesku, z dnia 30 grudnia 2015 r' w sprawie ustalenia oplat za Swiadczenia

udzielane przez przedszkola oraz oddzialy pzedszkolne przy szkolach, dla

kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Bzesko;

1l.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknigcie obrad sesji.

Ad. 3 Interpelacje RadnYch.

Radna Ewa chmielarz- w zwiqzku z oddaniem do u2ytku we wze6niu 2015 roku

drogi Wojew6dzkiej -obwodniry Mokrzysk , zwracam sig z upzejmq pro6bq

o zwr6cenie sig do Zazqdu Dr6g wojew6dzkich, aby rondo na zbiegu ulic Dobrego

pasteza, Ko6cielnej isiostry Faustyny w Mokrzyskach bylo oswietlone. Prosba moja

podyKowana jest tym, i2 na tym odcinku jest bardzo ciemno

i niebezpiecznie dla mieszka6c6w idqcych do ko$ciola, na cmentaz , a tak2e do

swoich domostw. Bardzo proszq o pozytywne i pilne zalatwienie mojej pro6by'

Ad.4 Zapytania radnYch.

Radny Krzysztof Bogusz, zapyr;,+ qy Gmina Baesko planuje wziqi udzial

w projekcie ,,Sprawa Polska" ?. Projekt jest zwiezany z nowoczesnE technologiq'

Radny Piotr wyczesany, zapytal w sprawie zimowym utrzymaniu drog. laka

zostala wydana kwota z bud2etu do tej pory, z og6lnej kwoty KSra byla

zabezpieczona



w bud2ecie. Jaka byla aktywno6i firm odpowiedzialnych za utruymanie zimowe dr6g

w kontek6cie emaili czy smsow K6re zostaly wysylane do mieszkafic6w naszej gminy

o alercie mrozowym, Sniegowym?.

Radny Adam Smolucha, zapytal w sprawie budowy 4azdu pr4 ul. Kr6lowej

Jadwigi, powstaje tam inwestycja, poprosit o pzedsbwienie informacji dotyczqcej

koszt6w tej inwestycji, gdzie q tam dziatki gminne w tym miejscu gdzie jest ten

4azd, poniewa2 jadqc tq ulicq w tej chwili mo2na zobaczyi, 2e 4azd jest..

wybudowany pzez inwestora prywatnego do swojej dzialki paez inwestora. Poprosil

o szczeg5lowq informaQg w tym temacie.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, opisat sytuacje porannE jaka miala

miejsce dzi6 rano, na ul. Kazka w Okocimiu. Droga nie byla posypana, samochody

4e2d2aly w dol, zamiast hamowa6. Pojazdy osuwaly sig po lodzie. Takq samq

informacjg otrzymal od mieszkafica z ulicy Witosa w Jadownikach. Stwierdzil, 2e

paedsigbiorcy podpisujqc umowq z Gminq powinni tego pilnowai i nie powinno

dochodzit do takich sfuaqi. Nastgpnie zapytal, czy jest jaka6 metoda, gradacja

czym sypie siq te ulice czy drogi na pochyleniach, jaki5 kqt nachylenia i jakim

kruszywem powinno sig je sypai?!

Radny Krzysztof Bogusz, na odcinku od dworca wybierana byla ziemia pzez firmg

K6re wykonujq remont trasy kolejowej PKP. Sq to niebezpieczne wyrobiska. Poprosil

o intenarencjg.

Radny Krzysztof Stqpak, zapytal czy szkoly majq ju2 pzygotowany program ferii.

Ad. 5 Zapytania Przewodniczqcych Jednostek Pomocniczych Gminy. ffiri
brak.

Ad. 6 Sprawozdanie z posiedzeri komisji stalych.

Radna Barbara Borowiecka, zloiyla sprawozdanie z posiedzenia komisji

Rewiryjnej.



Radny Krzysztof Bogusz zloiyl sprawozdanie z posiedzenia komisji Spraw
Obywatelskich, Porzqdku Publicznego i Promocji.

Radny laroslaw Sorys, zapytal w sprawie pokrycia kosztSw poprzez zmianq nazwy

ulicy mieszkafcom Armii Ludowej. Na sesji Rady Powiatu byli pzeciwni pokryciu

koszt6w zwiqzanych ze zmianq ulicy Armii Ludowej. Czy komisja ponowila wniosek

celowo?

Radny Krzysztof Bogusz, odpowiedzial, 2e taka propozycja od listopada 2015 roku

propozycja dla radnych powiatu bzeskiego byla, aby powiat partycypowal w

obni2eniu koszt6w wymiany dokument6w. Stqd komisja ponowila wniosek, aby

ponownie powiat rozpatrzyt wniosek, aby pochylili siQ nad zrozumieniem

mieszkaric6w. Powiat powinien dbai o politykq historycznq.

Radny Adam Smolucha, poinformowal, 2e z racji pelnienia funkQi Dyrektora SP

ZOZ ueestnieyla na posiedzeniu rady powiatu i byl uczestnikiem procedowania nad

Q uchwalq. Poinformowal, 2e nad tq uchwalq byta buzliwa dyskusja. Zajmowalem

r6wniez stanowisko jako radny Rady Miejskiej. Wypowiedzi radnych powiatu szly

w tym kierunku , 2e dbajq o finanse starostwa powiatowego nie widzq uzasadnienia,

aby wydawai pieniqdze starostwa, K6re sq konsekwencjq decyzji Rady Miejskiej. Dla

mnie to oczywi5cie bylo tlumaczenie absurdalne, tym bardziej, 2e dotyoylo to malej

kwoty, Nie zamieniamy nazwy ulicy Blawatkowej na R62anq, tylko dokonujemy

ideowej zmiany ulicy zwiqzanej z wprowadzeniem prawdy historycznej. Radny dodal,

2e niesmaczne jest dla niego to i2 ani gmina ani starostwo nie sq w stanie ,dogadai"

w jest sprawie. Tak prosta i oczywista sprawa a my nie jeste5my w stanie siq

porozumie6.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, poinformowal, 2e mozna wystosowai

apel do radnych powiatowych, mamy p6ki co wniosek komisji Spraw Obywatelskich

w tej sprawie ijest on sluszny.

Radny Stanislaw G6ra, stwierdzil, 2e nie wierzy, 2e Rada Powiatu nie miala

Swiadomo5ci i wiedzy tej sprawie, byla to Swiadoma decfzja. Nie sqdzi, by apel co6

pom6gl.



Ad. 7 Podjqcie uchwaly w sprawie zmianq nazwy ulicy Rotmistrza Witolda

Pileckiego na ulice Armii Anderca w Brzesku;

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk zapytal, czy mieszkahcy podtrzymujE tq

nazwg?.

Mieszkanka Armii Ludowej, Pani A. L. wyja6nila, 2e specjalnie wymy6lono takq

nazwq Armii Andersa, dlatego, 2e nie takiej ulicy, K6ra upamiqtnia zwyklych

Zolnierry K6rzy walczyli w Armii Generala Andersa. Bylo to dzialanie celowe.

Zmienili6my po to, aby skutki finansowe kt6re bqdE ponosii firmy, aby zostaly one

zminimalizowane. Sqsiad ma zaklad i sklep, je6li ulica zostanie Armiq Andersa,

wszyscy ludzie kt6rzy do tej pory pr4zu,tyczaili siq i wje2d2ali na Armiq to bQdq

r6wnie2 bez ktopotu pamiqta(. Dodala, 2e wiedze historycznq pozostawia historykom.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, podzigkowal za przybycie mieszkaicom

i za zlolone wyja6nienia.

Radny Adam Smolucha, stwierdzil, 2e r6wnie2 nie jest historykiem i nie ma

pewnej wiedzy w tym temacie natomiast z tej wiedzy K6rq posiada takie pojqcie

w historiografii nie funkcjonuje. Jest to nazwa potoczna dlatego stwierdzil, 2e bgdzie

glosowal pzeciwnie ni2 wigkszo66 radni. wiemy r6wnie2, 2e ju2 nadana jest ulica

Rotmistza Witolda Pileckiego. Jeste6my pierwszE radq K6ra zmienia, odwoluje

zmianQ Rotmistza witolda Pileckiego na innq nazwg. Ja za takq uchwalq rqki nie

podniosg, poniewa2 Swiadomie na popzedniej sesji glosowalem za oddaniem holdu

mqczennikowi Rotmisttzowi witoldowi Pileckiemu. Natomiast dodal, 2e mieszkaricy

nie powinni na pewno ponosii koszt6w zwiqzanych ze zmianq nazwy ulicy.

Radny BoguCaw Babicz, wyja5nil, 2e Armia Andersa jako potoczna nazwa

wystqpuje w histografii z wikipedii to wynika. odczytal tresi informacji z wikipedii

,,Polskie Sity Zbrojne w ZSRR - potoczna nazwa: Armia Anderca (utwoaona od

nazwiska dow6dcy - generala dywizji wladyslawa Andersa) - oddziaty wojska

Polskiego podpozqdkowane legalnemu zqdowi Rp na emigraei, utwozone po

wybuchu wojny III Rzes4 z zsRR, zawarciu ukladu sikorski-Majski i Ew. amnestii

dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zeslanych, uwiqzionych w wigzieniach



Sledczych NKWD

i depoftowanych do oboz6w koncentracyjnych Gulagu. 11 sierpnia 1941 roku

Naczelny W6dz powiezyl dowodzenie armiq gen.dyw. Wadyslawowi Andersowi,

przetrzymywanemu w wiqzieniu NKWD na tubiancetll. 14 sierpnia 1941 roku

podpisano umowg wojskowq, kt6ra dala podstawq do rozpoczqcia formowania Armii

Polskiej w ZSRR. Dodal, 2e w Krakowie jest nazwa ulicy Bohater6w Wrze5nia, a jest

to nazwa potoczna. lest rondo Ofiar Katynia, te2 jest nazwq potocznq. Zatem

stwierdzil,2e nie ma paeszk6d, aby takiej natuy u4i podajqc, i2 rozmawial z radcq

prawnym uagdu oraz pracownikiem Uzqdu Marszalkowskiego.

Radna Anna Lubowiecka, zaapelowala aby uszanowai glos mieszka6c6w, oni tam

mieszkajq tam 4dq, je2eli wybrali takq nazwq to przychylmy siq do ich stanowiska.

Radny Edward Knaga, wyja6nit, 2e r6wnie2 nie jestem historykiem ale ma to siq

kojarzyi ludziom i mieszkaricom z tymi kt6rzy walczyli w tej armii, 2olnieaami.

R6wnie2 zaapelowal aby zaglosowa6 za wolq mieszkaric6w.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczylq stwierdzil, 2e dlatego pozwolit sobie

o wstQpne wyja6nienia na poczqtku sesji w tej kwestii. Ma nadzieje, 2e znajdq sig

bardziej zaszczytne i godne miejsca na nadanie nazwy innej ulicy, w tym wypadku

ronda im. Rotmistza Witolda Pileckiego w bardziej eksponowanym miejscu na

terenie gminy Baesko. Stwierdzil, 2e nie chcialby ten problem tak pozostawid i by

niK nie miat 2adnych wqtpliwo6ci. Ma te2 na uwadze deqzje podjAtA kilka tygodni

wcze6niej, lecz nale2y ju2 to wszystko rozstrzygnqd.

Radny laroslaw Sorys, stwierdzil, 2e nie nic paeciwko by ulica miala nazwq Armii

Andersa, czy inna, szanuje zdanie i decyzje mieszkaric6w, Szanuje r6wnie2 gtos

radnych na sesji. Od 9 listopada byt czas wtedy jak dyskutowano nad pierwotnq

uchwalq ja nie przypominam sobie by mieszkaricy opr6cz tego, 2e chcieli by

pozostala ulica Armii Ludowej. ZabieraliScie Paristwo glos na sesji w6wczas i niK nie

powiedzial, 2eby zmienid nazwg ulicy. Podnosili6cie tylko, 2eby zostai przy Armii

Ludowej. Byl wtedy czas, aby zmienid to. Nie bylo takiej decyzji i uwag, szkoda.



Biorqc pod uwagg dzisiaj szanuje wszystkie Paristwa glosy ja dzi6 te2 zaglosujg

peeciw tylko dlatego, 2e ta decfzja zmiany nazwy jest zn6w inna.

Mieszkanka Armii Ludowej, Pani A. l-, nie wiem czy jest sens dzi6 dyskutowat

ponownie. Dyskutowali6my dlugo na komisji Spraw Obywatelskich, doszli6my tam

w6wczas do pewnego kompromisu i to jest wla5nie ten kompromis K6ry

osiqgnqli6my. Wydaje mi siQ, 2e mo2emy to uszanowai zar6wno jedna strona jak i

druga. Rzeczywi6cie nie chcieli6my tej zmiany. Na ulicy q cztery firmy. Paristwo

podejmujq decyzje a my ponosimy koszty. OsiqgaliSmy pewien kompromis i na tym

powinni6my zakoheyi.

Radny Edward Knaga, stwierdzil, by dzi5 nie podejmowai pochopnej decyzji je6li

chodzi o Rtm. Witolda Pileckiego. Powinno sig uhonorowa( nazwq ulicy, gdzie

mieszka wiele mieszkaic6w. Powstaje wiele nowych ulic. Rondo a ulica to jest inny

oddzwigk.

Zaeqto odczytywanie tre6ci projeKu uchwaly, przerwano. Pzewodniczqcy oddal

glos Radnej Marii Kqdziolka.

Radna Maria Kqdziolka, niestety tak siq stalo jak siq stalo, uchwala zostala

przygotowana praKycznie bez konsultacji, my te2 jako radni zostali6my

poinformowani tylko na jednej komisji a najdziwniejsze jest to, 2e z mieszkaricami nie

byto konsultacji.

PzewodniczQcy Rady paerywajqc radnej poprosil o kr6tkq tezq albo wypowied2.

Radna Maria Kqdziolka, zaproponowala po zapoznaniu siq z procedurami

zmianami naar ulic aby wyj5i mieszkaicom napzeciw zaproponowala pewnq

zmianq. Na komisji mieszkaicy pzedstawiali koszty ze zmianq calo6ci dokument6w.

Okolo 7 tys. zlotych na jednq firmg, tak mi pzekazano. Propozycja- w Slad za innymi

uchwalami, K6re byty podejmowane m. in pzez Gminq Stasz6w, dodad zapis w

paragrafie pierwszym, wzglgdnie dodad paragraf drugi a nastqpne staty sig

kolejnymi numerami, ,dopuszcza sig aby do dnia 31.12.2017r." dotychczasowa



nazwa byla stosowana na r6wnych prawach z nowq nazwq kt6rq dzi5 przyjmiemy.

Sq to uchwaly podjqte w Swietle prawa, z obowiqzujqcymi pozqdkiem prawa.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdzil, 2e nie zna takiej uchwaly,

byi moze gdzie6 funkcjonuje. Natomiast bez opinii radcy prawnego balby sig jq

pr4fimowa6. Nie wie, czy to jest z korzy6ciq dla mieszkaric6w, wystzegalby siq tej

podw6jnej nazwy. Wolalby zo*ae pra/ pien /otnym projekcie uchwaly. Zapyhl ay
mieszkafcy chcq korzystai z dw6ch nazw Armii Ludowej i Armii Andersa?.

Mieszkanka Armii Ludowej, Pani A. L, stwierdzila, 2e bgdzie wigksze

zamieszanie.

Radna Maria Kqdziolka, wycofala siq z wnioskiem.

Wicepzewodniczqcy Rady Piotr Wyczesany odczytal tresc uchwaly a pzewodniczqcy

Rady poddal pod gtosowanie.

Uchwalq podjqto. Gl,osowano t.6za,3 pzeciw, 2 wstrzymujqce.

Uchwala Nr )C( (144)2016 w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy ,, Rotmistza

Witolda Pileckiego" na ulicq ,, Armii Andersa" w Bzesku; stanowi zalqcznik do

protokolu;

Ad. 8 Podjgcie uchwaly w sprawie rozpataenia wniosku mieszkahc6w

o uniewa2nienie Uchwaly Nr XVII/I16/2015 Rady Miejskiej w Baesku

w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Armii Ludowej" na ulicg ., Rotmistza Witolda

Pileckiego" w Bzesku;

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdzil, 2e w zwiqzku z tym, iz zostal

przyjSty projeK uchwaly w sprawie zmiany nazwy uliry, poddaje wniosek aby

rozpatrzenie uznad jako bezpaedmiotowe i o niepr4fjmowanie projeKu uchwaly;

Glosowano: 17 zar 2 przeciw, 2 wstrzymujace.

Ad. 9 Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia woli przystqpienia przez Gminq Beesko

wsp6lnie z powiatami i gminami subregionu tarnowskiego do realizacji projeKu

paftnerskiego o roboczej nazwie ,,Centrum Ugug Wsp5lnych", w ramach 2 Osi



Priorytetowej Cyfrowa Malopolska, Regionalnego programu Operacyjnego

Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020;

wicepzewodniczqcy Rady Piotr wyczesany odcertal tresi uchwaly a pzewodniczqcy

Rady poddal pod glosowanie.

Uchwalq podjqto. Glosowano 19 za, jednoglo5nie.

Uchwala Nr lx (145)2016 w sprawie wyra2enia woli przystqpienia pzez Gminq

Bzesko wspolnie z powiatami i gminami subregionu tarnowskiego do realizadi
projeKu partnerskiego o roboczej nazwie ,,Centrum Uslug Wsp6lnych,,, w ramach 2
Osi PrioMetowej Cyfrowa Malopolska, Regionalnego programu Operaryjnego
wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020; stanowi zalqcznik do protokolu;

Ad.10 Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XIx/136/2015 Rady Miejskiej

w Bzesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia optat za swiadczenia

udzielane pzez przedszkola oraz oddziaty paedszkolne przy szkolach, dla K6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Bzesko;

wicepzewodniczqcy Rady piotr wyczesany odczytat trest uchwalry a pzewodniczqcy

Rady poddat pod glosowanie.

Uchwalq podjgto. Glosowano 20 za, jednoglojnie.

Uchwata Nr )fr (146)2016 w sprawie zmiany Uchwaly Nr xlx/136/2015 Rady

Miejskiej w Baesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia oplat za

Swiadczenia udzielane pzez przdszkola oraz oddzialy pzedszkolne przy szkolach,

dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Bzesko; (stanowi zalqcznik do
protokolu).

Ad. 11 Wolne wnioski i zapy-tania.

Radna Anna Lubowiecka, w swoim imieniu pzedstawila swoje stanowisko: cieszg
siq, 2e zostal wziQty pod uwagg glos mieszkaric6w, niewielkiej grupy mieszkaicdw,
K5rych rzee. dotyeyla. W swojej sprawie zdecydowali sami.



Szkoda tylko, 2e owej zmianie towarzyszy takie zamieszanie. To efeK szybkiego i nie

do korica pzemy6lanego dziatania i niech na przyszlo66 podstawq bgdzie zetelne

przygotowanie.

Okazuje siq, 2e ,,nie chciany" Rotmisttz Witold Pilecki, jako wybitna postai zaslu2y na

nazwanie jego imieniem znaczEcego miejsca w naszej Gminie. Przy podejmowaniu

uchwaly w dniu 9 listopada 2015 roku wstrzymalam sig od glosu kierujEc sig pzede

wszystkim stanowiskiem mieszkahc6w i w tym miejscu pragng wyja6ni6, 2e nie

jestem osobq upo6ledzonq w wiedzg i niK nie musi poszeaa6 moich horyzont6w.

Uwa2am r6wnie2, 2e nie ma potrzeby organizowania specjalnych pokaz6w dla

uzupelnienia mojej wiedzy historycznej, bo takq wiedzg posiadam. Byloby natomiast

dobrym zryczajem, by przy wyra2aniu opinii na temat wynik6w glosowania na tej

sali, zasiggnqi wiedzy jakimi pzeslankami kierowal sig glosujqcy, Jeste6my osobami

publicznymi i oceniajq nas r62ni ludzie. Oceniajq tacy, K6rzy nie zrobili nic poza

krytykq wszystkiego co ich otacza tacy, K6rzy liczne zaslugi majE, ale nie zawsze

jednak w swoim dzialaniu byli wzorem do na5ladowania. Niech ka2dy oceni najpierw

siebie, a je6li ta ocena pozwoli, niech w6wczas ocenia innych.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Oiczylq poprosit o doprecyzowanie swojego

stanowiska. Stwierdzil wprost, 2e nie wie o co chodzi. Mieszkafiry w og6le nie chcieli

zmiany ulicy, wczoraj wplynglo pismo, 2e zgadzajq siq na innq nazwq. Ponadto

stwierdzil, i2 skoro pani radna siq z uchwatq nie zgadzala, to tzeba bylo glosowai

przeciw, a nie wstrzymywai sig od gtosu. Nie rozumie takiego stanowiska.

Radna Anna Lubowiecka, wyja6nila, 2e odniosla siq do publikacji, w K6rym

stwierdzono, 2e radni sq upo(ledzeni w wiedzg, dodala, 2e nie ma przy sobie tekstu

publikacji. Publicznie zostalo to napisane, mogli to p-zeeylf/e mieszkaricy calej

gminy.

Radny Stanislaw G6ra, zwr6cil sig z apelem do soltys5w i pzewodniczEcych

osiedli, 2eby przygotowujqc nastqpne zmiany nazewnictwa ulic, wnioski zostaly tak

przygotowane i skonsultowane, aby nie budzily tyle emocji i wqtpliwo6ci prawnych

i spolecznych.



Radny Krzysztof Bogusz, poinformowal, 2e komisja Spraw Obywatelskich

zawnioskowala do Burmistza Bzeska o przygotowanie regulaminu paeprowadzania

konsultaqi z mieszkaricami.

Przewodniczecy Rady Krzysztof Oicz,ylc, skierowal wniosek (na pro6bg

mieszkahca) aby Pan Burmisttz skierowal do pzewoinika pLL Lor, bqdi do Ministra

K6ry ma pieczq nad lotami, aby przywr6ci6 loty z Krakowa do Chicago.

Radna Maria Kqdziolka, ad vocem do pzewodniczEcego, w sprawie i2 nie spotkal

sig z funkcjonowaniem pzez pewien okres nazw ulic. odczytala wypowiedi pana

Janusza Kurtyki z IPN w tej sprawie: ,,Dotychczasowa praktyka wielu samozqd6w

pozwalata na wprowadzenie nawet kilkuletniego okresu paej6ciowego, w kt6rym

obowiqzuiq r6wnolegle dwie naaary, co pozwala mieszka6com lub firmom dzialaiqcym

na danym terenie na rozlo2enie w czasie i ominigcie ewentualnych dodatkowych

kosn6w zwiqzanych ze zmianami adresowymi."

Pzewodniczqcy Rady stwierdzit, 2e przyjmuje to do wiadomosci, lecz z czyms takim

siq nie spotkal. Dodal, 2e za takim wnioskiem by nie zaglosowal, gdy| ta ulica

mialaby w6wczas vzy naavyi Armii Ludowei, witolda pileckiego i Armii Andersa.

Ad. 12 Zamknigcie obrad sesji.

Po wyczerpanlu pozqdku obrad Przewodniczqcy Krzysztof ojczyk podzigkowal

wszystkim za obecno56 i zamknql obrady )X Sesji Rady Miejskiej w Bzesku.

Obrady trwaly od godziny 14:00 -16:00

Przewodniczqcy
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysdof Ojczyk

Proto_\61 sporzqdzila
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