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Protokół Nr 1/2016 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 

 13 stycznia 2016 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Krzysztof Bogusz -  Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany -członek komisji; 

4. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji; 

5. Radny Krzysztof Stępak –członek komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej – członek komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli również: 

1. Pan Marek Rzenno Mieszkaniec Brzeska 

2. Pani Urszula Janos Mieszkanka Brzeska 

3. Pani Agnieszka Lechowicz Mieszkanka Brzeska  

4. Radna Barbara Borowiecka radna Rady Miejskiej w Brzesku  

5. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  

 

  Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof 

Bogusz.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.   

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad – został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej stanowi załącznik do protokołu:  

Proponowany zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańców o unieważnienie Uchwały  Nr XVII/116/2015 Rady 

Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na 

ulicę „ Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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Ad.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 
mieszkańców o unieważnienie Uchwały  Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej 
w Brzesku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na ulicę „ 
Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały jw. wraz z 

uzasadnieniem. Przewodniczący przypomniał iż mieszkańcy ulicy poprzez RM złożyli 

skargę do WSA w Krakowie i ostatecznie sąd rozstrzygnie o ważności uchwały 

zmieniającej. Podda się temu rozstrzygnięciu ponieważ pan wojewoda  nie wstrzymał 

wykonania tej uchwały i nie wniósł zastrzeżeń. Projekt ten przedkłada pod opinię 

komisji, a następnie pod obrady Rady Miejskiej, która w każdym momencie może ten 

projekt zmienić. Ponadto Pan przewodniczący skomentował  zapisy zawarte w tym 

uzasadnieniu. Nie będzie się upierał, mieszkańcy zgodnie z prawem złożyli skargę do 

WSA i ta skarga na pewno w niedługim czasie zostanie rozpatrzona. Jest bezsporne, 

że wnioski o zmianę ulicy wpłynęły do Zarządu Osiedla Brzezowieckie. Na wniosek tych 

mieszkańców została na Zarządzie Osiedla  przegłosowana uchwała o zmianie tej ulicy.  

Pani Agnieszka Lechowicz  - dojaśniła ,że tak jak wypowiedział się na sesji pan 

radny Kolbusz – przyszło do niego parę osób.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – nie będziemy liczyć , ale faktem jest i tak jest 

zwyczajowo przyjęte , tak też było ostatnio gdy nadawaliśmy nazwę rondu na obszarze 

Mokrzysk i Bucza. Zrobiliśmy to też na wniosek Rady Sołeckiej, która jest jednostką 

pomocniczą gminy tak samo jak Zarząd Osiedla i Rada Miejska na tej podstawie nadaje 

nazwy. Był to  min. jeden z argumentów dla którego ta uchwała została rozpatrzona 

przy braku Waszej akceptacji w taki, a nie inny sposób. 

Pan Marek Rzenno – poinformował, że wstępnie wyliczone przez niego koszty  

dokonania zmiany jego  dokumentów z powodu zmiany nazwy  ulicy wynoszą około 7 

tysięcy złotych. Kto te koszty teraz pokryje?. 

Radny Piotr Wyczesany na przykładzie  miejscowości Bucze  przedstawił jakie 

koszty ponieśli mieszkańcy Bucza przy nadawaniu nazewnictwa ulic. 

Pani Agnieszka Lechowicz  poinformowała, że rozmawiała w dniu wczorajszym z 

panem sołtysem Milewskim i w Buczu na zebraniu sołeckim wszyscy mieszkańcy  mogli 

sobie wybrać nazwy dla tych ulic i było to za zgodą mieszkańców. 
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Radny Piotr Wyczesany odpowiedział, iż jest to tylko część prawdy ponieważ już po 

przyjęciu uchwały wpłynęły od mieszkańców Bucza dwa wnioski o zmianę już nadanych 

nazw ulic. Nie porusza w tej chwili samego aspektu nadania nazwy, czy było zgodnie 

lub też nie tylko konsekwencji tego co się z tym wiązało. Wszyscy ludzie, którzy mają 

tam firmy żyją i są tam zameldowani i te koszty musieli ponieść taka jest prawda. 

Pan Jerzy Gawiak  przypomniał iż w Jadownikach również zostały nadane nazwy ulic 

kilkanaście lat temu i mieszkańcy są z tego  tytułu bardzo zadowoleni bo został 

ułatwiony kontakt z mieszkańcami i  dojazd do domów jest lepszy. 

Radny Krzysztof Bogusz dodał iż w oby przypadkach mieszkańcy ponosili wszystkie 

koszty związane ze zmianą nazw ulic. 

Pani Agnieszka Lechowicz  uważa,  że koszty kosztami, ale nawet jeśli państwo 

zmusiliście nas do tego to moglibyśmy sobie przynajmniej wybrać jakąś nazwę ulicy 

bo to nie było z nami nawet konsultowane. Jest to trochę nie w porządku. Rozmawiała 

z panem Milewskim , który powiedział iż w tej sprawie rozmawiał ze wszystkimi 

mieszkańcami na temat nazw ulic i w jaki sposób się to odbywało. 

Radny Piotr Wyczesany odpowiedział iż pani nie musi mu mówić jaka była 

procedura nadawania nazw ulic w Buczu bo tam mieszka od urodzenia i dobrze wie 

jaki był udział Pana sołtysa w nadawaniu tych nazw ulic. Skoro były tak szeroko 

przeprowadzone konsultacje społeczne to dlaczego  po wszystkim wpłynęły dwa 

wnioski o zmianę nazewnictwa ulic.   

Radny Bogusław Babicz – zwrócił się z zapytaniem do mieszkańców jakie 

mieszkańcy widzą możliwości  rozwiązanie tego problemu. Mamy projekt uchwały 

podtrzymujący stanowisko RM o nadaniu tej ulicy nazwy Rotmistrza Pileckiego i jest 

teraz taka kwestia, czy mieszkańcy chcą powrotu do dawnej nazwy lub widzą jakieś 

inne rozwiązanie nadania nazwy takiej jaka by Wam mieszkańcom tej ulicy 

odpowiadała. Teoretycznie jeszcze to jest możliwe. 

Pani Agnieszka Lechowicz  odpowiedziała , trudno jest się pogodzić z podpisami 

mieszkańców, którzy nam narzucili nazwę tej ulicy. Jeżeli byłyby osoby, które 

faktycznie chcą zmieniać tą ulicę to na pewno byśmy doszli do jakiegoś konsensusu, 

tych rozmów jednak nie było. W ostateczności by rozwiązać tą sytuację rozmawiała z 
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wieloma osobami i zgodzimy się ostatecznie na zmianę tej nazwy Armii Ludowej tylko 

niech będzie to taka nazwa jaką my chcemy, by zostało to zrobione tak byśmy się nie 

czuli pokrzywdzeni jako mieszkańcy ul. Armii Ludowej.  

Przewodniczący  komisji  zapytał Panią Lechowicz co złego jest w nazwie Pilecki?. 

Pani Agnieszka Lechowicz  odpowiedziała, nic złego ale na ulicy mieszkają starsze 

osoby, które nie są nawet w stanie  zapamiętać tej nazwy. Ta nazwa jest tak smutna 

i ciężka abstrahując od tego iż jest to nazwisko nie kwestionowanego bohatera.  

W uchwale RM zrobiła  błąd i takie same błędy będą w tej nazwie ulicy bo ludzie nie 

będą wiedzieli jak tą nazwę pisać. Mamy nową nazwę, która odpowiada mieszkańcom. 

Ustaliliśmy ostatecznie większością głosów by była to nazwa ulicy Armii Andersa , 

pasująca do nazw  ulic znajdujących się dookoła. Nie ukrywa, że ułatwiłoby nam to 

trochę zmianę tej nazwy  bo ta nazwa kojarzyłaby się przynajmniej ze starą nazwą 

ulicy  dot. to szczególnie Pana M., który ma sklep i warsztat samochody i muszą do 

niego trafić klienci. 

Radny Bogusław Babicz  stwierdził, że w takiej sytuacji należy przychylić się do 

wniosku mieszkańców skoro jest taka wola porozumienia i tą nazwę zmienić.  Radzie 

Miejskiej zależało głównie by zmienić nazwę ulicy , która jest negatywnie oceniana w 

historii Polski. Na pewno pod względem faktycznym należy rozróżnić sytuacje gdzie 

jest nowa wybudowana ulica, gdzie nie ma jeszcze domów. Inna sytuacja jest tam 

gdzie już mieszkają ludzie należy to inaczej rozważać i skoro jest taka wola  

porozumienia się i mieszkańcy proponują inne nazwy pozytywnie  zapisane w historii 

Polski to osobiście nie widzi podstaw  do tego by to nie zmieniać i wsłuchać się w głos 

mieszkańców. 

Radny Piotr Wyczesany stwierdził, że w Mokrzyskach są 2 nowe ronda i można 

nadać jednemu z nich nazwę Pileckiego.  

Radny Adam Kwaśniak – bardzo się źle z tym czuje iż nie zostało to do końca tak 

jak należy skonsultowane. Rotmistrz Pilecki jest wybitnym człowiekiem w naszej historii  

i był nieszanowany i maltretowany przez Rosjan , komunistów, Niemców i w tej chwili 

jest nie akceptowany przez mieszkańców Waszej ulicy. Jest w takiej niekomfortowej 

sytuacji bo jest to wybitny człowiek i bohater. Osobiście radny  uważa iż powinna 
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zostać przyjęta nazwa ulicy  Armii Krajowej. Zrobienie czegoś takiego iż uchwała 

została podjęta i w tej chwili się ją wyrzuca to jest  to takie trochę niegodne Rady 

Miejskiej, gdzieś tutaj był błąd. 

Pani Agnieszka Lechowicz odpowiedziała, to jest państwa błąd. Być może iż to by 

się inaczej potoczyło nie może powiedzieć, że nie. Zostało to zrobione tak jak zostało 

u niej w domu nikt nie był, poczuła się szczególnie dotknięta ponieważ zamieszczając 

na stronie internetowej uchwałę zauważyła iż jest zmieniona nazwa ulicy przy której 

mieszka.  

Radny Adam Kwaśniak przypomniał, że w poprzedniej kadencji podejmował 

rozmowy by doprowadzić do tej zmiany ulicy i były konsultacje ze strony radnej 

Pacewicz , która zawsze na sesjach informowała nas iż mieszkańcy absolutnie nie 

zgadzają się na  jakakolwiek zmianę nazwy ulicy. 

Obecni na posiedzeniu komisji mieszkańcy jednogłośnie stwierdzili iż nikt u nich nie był 

i z nimi na ten temat nie rozmawiał.  

Pani Agnieszka Lechowicz poinformowała komisję, że rozmawiała na ten temat z 

Panem radnym Kolbuszem i jest przekonana iż pan Przewodniczący Osiedla nie chciał 

nam zrobić źle. Mieszkańcy ulicy działają jednogłośnie, jest na ulicy 18 dorosłych 

mieszkańców pełnoletnich i wszyscy jesteśmy podpisani na pismach, które wpływały 

do UM. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił mieszkańców by to o czym powiedzieli 

do protokołu zostało zawarte w oficjalnym piśmie do Urzędu. Przewodniczący 

przedstawił mieszkańcom jakie są możliwości rozpatrzenia ich wniosku  łącznie z tym 

iż RM nie musi się odnosić do wezwania w sprawie usunięcia naruszenia prawa bo to 

nie jest typowa administracyjna skarga. Na podstawie wniosku, który złożycie może 

zostać przygotowany kolejny projekt uchwały zmieniający nazwę ulicy. Jeśli tak to 

prośba by ten wniosek mieszkańców wpłynął  dziś, najpóźniej jutro. 

Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że szkoda iż takie spotkanie nie odbyło się 

wcześniej. Gdyby spotkanie z mieszkańcami odbyło się wcześniej to  nazwa Rotmistrza 

Pileckiego by pozostała. 
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Pani Agnieszka Lechowicz – poinformowała komisję[ iż przeprowadziła w dniu 

wczorajszym rozmowę z panem Starostą na temat pokrycia kosztów wyrobienia 

nowych dokumentów , odpowiedział iż koszty te scedował na Urząd Miejski. 

Radny Krzysztof Stępak uzasadnił swój głos, iż głosował za projektem uchwały  bo 

były podane informacje, że   powiat  pokryje część kosztów , a teraz powiat się 

wycofuje. 

Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie regulaminu zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie  

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie  do Starosty Powiatu 

Brzeskiego z prośbą o pokrycie kosztów związanych ze zmianą nazwy ulicy 

Armii Ludowej. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Po wysłuchaniu wyjaśnień mieszkańców ulicy Armii Ludowej w Brzesku 

komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o nie podejmowanie projektu uchwały w 

sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o unieważnienie Uchwały  Nr 

XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii 

Ludowej” na ulicę „ Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku na sesji RM w 

dniu 15 stycznia 2016 r. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja przychyla się do stanowiska mieszkańców ul. Armii Ludowej w 

Brzesku  w sprawie nadania nazwy  ulicy wskazanej w piśmie, które ma 

wpłynąć od mieszkańców ulicy. Głosowano jednogłośnie 
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Przewodniczący Krzysztof Bogusz – odczytał wniosek –pismo  Bractwa Świętego 

Stanisława w sprawie nadania nazwy Rondu w Mokrzyskach. 

Wniosek i opinia komisji:  

1. Komisja pozytywnie przychyla się do propozycji nadania  nazwy „ Majora 

Stanisława Kolasińskiego”  rondu w Mokrzyskach i kieruje  wniosek do 

konsultacji  Radzie Sołeckiej wsi Mokrzyska celem wyrażenia opinii. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2. W związku z różnymi propozycjami komisja proponuje przeprowadzenie 

konsultacji społecznych nadania nazwy  Ronda w Mokrzyskach im  

„ Rotmistrza  Witolda Pileckiego”. Głosowano jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 13.00 – 14.00 

 

 

Przewodniczący Komisji  

……………………………………… 

 

mgr Krzysztof Bogusz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


