P R O T O K Ó Ł Nr 45/2010
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 13 sierpnia 2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył

radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do protokołu
komisji/.Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych

i gości

zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia i – został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3. Opinia na temat funkcjonowania MZGM – wizja lokalna około godz.9.30
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 9 lipca 2010 roku został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Sekretarz Stanisław Sułek przedstawił komisji do opinii proponowane zmiany granic
osiedli wg. załącznika do protokołu.
Radny Adam Kwaśniak ustosunkował się do zaproponowanych zmian .Osobiście nie zgadza się
na dokonanie zmiany i przeniesienie ulicy Szarych Szeregów z osiedla Stare Miasto do osiedla
Brzezowieckie. Nie zgadza się na takie zmiany ponieważ na wniosek mieszkańców zmieniono w
2006 roku granice okręgów , gdyż mieszkańcy wyrażali taką chęć. Przez 4 lata należeli do
danego osiedla , więc jak chcą to niech i tam zagłosują. Zmiany zaproponowane należy
przedyskutować, jednak bezwzględnie należy dokonać

w tym temacie konsultacji z

mieszkańcami tej ulicy.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział- jeżeli mieszkańcy tej ulicy pozostaną nadal w Osiedlu
Stare Miasto to będą głosować w innym okręgu wyborczym .Do tej pory głosowali na Osiedlu
Brzezowieckie , dlatego też zaproponowano taką zmianę.
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Ponadto Pan Sekretarz omówił pozostałe propozycje zmian – STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO
PROTOKOŁU .
Radny Józef Kubas nawiązał do propozycji dot. zmian w ul.Szarych Szeregów .Cztery lata
temu gdy zasięgał opinii u byłego już sekretarz Gminy Pana Babicza w tym temacie ,uzyskał
wówczas odpowiedź, że strona ta najbliżej UM, ta część należy do Osiedla Stare Miasto a prawa
strona ulicy należy do Osiedla Brzezowieckie, bo to jest graniczna ulica pomiędzy obwodem
jednym i drugim. Stworzył się tutaj pewien zamęt , dotyczy to również tego Okręgu
Wyborczego nr 2.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, jest to ulica która w zależności od tego gdzie
zostanie umieszczona będzie glosować juz w innym okręgu. Być może w przyszłości należy
zmienić uchwałę o okręgach bo tak faktycznie Osiedla Stare Miasto i Brzezowieckie są ze sobą
związane , jest to najstarsza część miasta i zawsze Ci mieszkańcy byli razem, a są w różnych
okręgach. W tej chwili takie przeniesienia pomiędzy tymi osiedlami powodują różne zmiany w
okręgach.
Radny Adam Kwaśniak zapytał- ta ulica należała do Osiedla Stare Miasto ale mieszkańcy
głosowali w Obwodzie nr 2 , czy tak dalej nie może pozostać ?.
Sekretarz odpowiedział- nie, bo w przypadku jakiegokolwiek protestu może być to powodem
niewłaściwego przeprowadzenia wyborów.
Radny Józef Kubas zaproponował aby przedstawiciel Urzędu , bezstronnie przeszedł

po

wszystkich budynkach na tej ulicy i zapytał mieszkańców o zdanie . Osobiście jest również
zainteresowany tą ulicą ,ponieważ jest to ulica równoległa do jego ul. Powstańców Warszawy i
tam też są potencjalni jego wyborcy, co nie ulega żadnej wątpliwości. Niech urzędnik przejdzie i
zapyta tych ludzi , bo oni bardziej skłonni byli przynależnością do Osiedla Brzezowieckie .
Radny Adam Kwaśniak- dodał, czuli się mieszkańcami Starego Miasta dlatego są w Starym
Mieście .
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Radna Mieczysława Klimek zadała pytanie, co spowodowało że powyższe zmiany zostały
zaproponowane. Nie rozumie dlaczego proponuje sie zmiany miejsc

głosowania przez

mieszkańców wymienionych tutaj ulic.
Sekretarz wyjaśnił, te propozycje zostały przedstawione do analizy, ponieważ w roku 2006
zostały podjęte zmiany granic osiedli, które nie zostały jeszcze ujęte w rejestrach wyborczych w
poprzednich wyborach. Nie miało to później wpływu na głosowanie w innych wyborach
natomiast w tej chwili zbliżają sie wybory i zaczynamy tworzyć rejestry wyborców do wyborów
i w tym momencie takie nieścisłości się pojawiły. Być może przy tworzeniu zmian do statutów
nie było to skoordynowane z okręgami i dlatego takie nieścisłości się pojawiły.
Radny Adam Kwaśniak- przypomniał, że poprzedni sekretarz nie widział żadnych problemów
pomiędzy głosowaniem a przynależnością do osiedli. Radny Kubas zaproponował, aby zapytać
mieszkańców ,należy tak zrobić z tym iż taki mieszkaniec musi już wiedzieć na wstępie, że jeżeli
chce głosować w okręgu nr 2 tj. na osiedlu Brzezowieckie to musi zrezygnować z osiedla Stare
Miasto. Mieszkańcy innych ulic min. Szarych Szeregów są zadowoleni ze należą do Starego
Miasta , musi być im uświadomione że przez głosowanie zostaną skreśleni ze Starego Miasta.
Radny zapytał czy do najbliższych wyborów nie może pozostać taki stan jak jest obecnie?.
Sekretarz Stanisław Sułek- odpowiedział, nie możemy tego tak zostawić ponieważ juz w tej
chwili winny być inne rejestry wyborców. Na najbliższe wybory musimy juz przedstawić te
właściwe ,a to spowoduje właśnie te zmiany o których mówił.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk –przypomniał, że ta zmiana która spowodowała ten bałagan
została wprowadzona Uchwałą przed upływem poprzedniej kadencji. Uchwała została
uchwalona, potem okazało się że została zrobiona na kolanie i na tyle niechlujnie, że np. nie
wszystkie posesje zostały ujęte w rejestrze wyborców tylko wykreślone. W miarę szybko się
zorientowano i skutek był taki że w tamtych wyborach głosowanie było takie samo jak
proponuje sie w tej chwili. Te zmiany winny powrócić do stanu pierwotnego bo jeżeli tego nie
zrobimy to niektórzy mieszkańcy, zgodnie z ta złą uchwała, która już weszła w życie po
wyborach , nie będą mieli możliwości głosować jak np. Legionów Piłsudskiego 1 .Jeżeli tego nie
poprawimy to te osoby nie będą mogły być ujęte w spisie wyborców. Teraz chcemy to
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przywrócić , zbliżają sie wybory samorządowe i musi to zostać poprawione, bo później będą
skuteczne odwołania.
Radny Adam Kwaśniak

uważa ,że wszystko jest do zrobienia. Mieszkańcy są związani z

miastem i zmiany dokonane w 2006 roku

nie zostały wymyślone przez urzędników tylko

samych mieszkańców. I takie propozycje zostały radnym przedstawione i przegłosowane. Jeżeli
chcą być w okręgu nr 1 czyli Stare Miasto to będą też chcieli głosować tutaj. Jeśli mamy pójść
w tym kierunku , to tak jak zaproponował radny Kubas należy zapytać ich , albo chcecie
pozostać i zrezygnować z Osiedla Starego Miasta albo będziecie glosować juz w nowych
granicach.
Krzysztof Ojczyk – przypomniał, że w poprzednich wyborach głosowanie odbywało się
dokładnie wg. tych propozycji , i gdyby to naprawić to Ci mieszkańcy głosowaliby tak samo jak
4 lata temu.
Radny Adam Kwaśniak- odpowiedział, mieszkańcy o których mowa nigdy nie głosowali w
Okręgu Nr 1, tylko chcieli głosować. Np.to co pan przewodniczący mówi ul. Legionów
Piłsudskiego 1 to są sąsiedzi z jego domem, to jego przyjaciele którzy by chętnie na niego
głosowali, i nie mogą się z tym zgodzić, bo muszą głosować w Okręgu Nr 2 , a dlaczego?.
Sekretarz Stanisław Sułek- odpowiedział, zawsze będą takie sytuacje w mieście że sąsiedzi nie
będą głosować w jednym okręgu , na to rady nie ma gdzieś granice muszą być określone.
W przypadku Ulicy Legionów Piłsudskiego, również tutaj gdyby zostawić sytuację taką jaka jest ,
to kilkunastu mieszkańców z tej ulicy będzie głosowało juz w innym okręgu. Z tego powodu w
jednym obwodzie będą musiały być przygotowane dwa rejestry wyborców, dwa rodzaje kart do
głosowania i będzie więcej zamieszania. Zostawienie stanu obecnego spowoduje to że część
mieszkańców w mieście będzie głosować w innych okręgach niż do tej pory.
Radny Stanisław Milewski zaproponował aby

Urząd przeprowadził rozmowy z

zainteresowanymi mieszkańcami i na tej podstawie dopiero podjąć ostateczne decyzje co do
granic.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel stwierdził, iż jest jeszcze czas do sesji, nic nie stoi na
przeszkodzie aby urząd przeprowadził konsultacje z mieszkańcami przedmiotowych ulic .Ważne
jest aby poinformować że cos się zmienia , nawet pisemnie.
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Radny Józef Kubas uważa ,że konsultacje z mieszkańcami winny zostać przez Urząd
przeprowadzone , mieszkańcy muszą mieć tego świadomość .Przypomniał, jego ulica zawsze
głosowała w Cechu Rzemiosł Różnych a nie w SP Nr 3 , jeśli przejdziemy po domach to będzie
to bardziej demokratycznie.
Radny Adam Kwaśniak

zaproponował zorganizowanie w najbliższym czasie zebrania

osiedlowego z mieszkańcami

przedmiotowych ulic, którzy

w wyniku zmian stracą

przynależność do osiedla Stare Miasto, aby sie wypowiedzieli na ten temat.

Inspektor Halina Nieć przedstawiła wyjaśnienia dot. ilości osób głosujących z ul. Heleny
Modrzejewskiej. Jest propozycja

aby ul. Heleny Modrzejewskiej przenieść z osiedla

Brzezowieckie do Osiedla Stare Miasto.
Po dyskusji Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poddał pod głosowanie wnioski i opinie :
1. 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.
2. Komisja zaopiniowała propozycje dokonania zmian w granicach Osiedli:
1) usunąć z Osiedla Stare Miasto część ulicy Czarnowiejskiej i
przywrócić do osiedla Brzezowieckie – głosowano jednogłośnie
2) negatywnie zaopiniowała komisja propozycje aby z Osiedla Stare
Miasto

usunąć część ulicy Legionów Piłsudskiego. Jednocześnie

komisja wnioskuje aby

dokonać poprawki w Statucie Osiedla

i

uwzględnić wszystkie budynki z ul. Legionów Piłsudskiego.
Głosowano jednogłośnie
3) aby ulica Heleny Modrzejewskiej – została przeniesiona z osiedla
Brzezowieckie do osiedla Stare Miasto. Głosowano jednogłośnie
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4) negatywnie zaopiniowano propozycje aby ulica Szarych Szeregów
została przeniesiona z osiedla Stare Miasto do osiedla Brzezowieckie
głosowano 4 za, 1 przeciw
5) ulicę Miłą – dodać do osiedla Stare Miasto – Głosowano
jednogłośnie
6) ulicę Wrzosową – dodać do osiedla Brzezowieckie – Głosowano
jednogłośnie
7) ulicę Gen. Stanisława Maczka – usunąć z osiedla Stare Miasto – takiej
ulicy nie ma w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
8) ulicę Za Lasem – usunąć z osiedla Kopaliny-Jagiełły – była ujęta w
dwóch osiedlach. Głosowano jednogłośnie
9) ulicę Barokową – dodać do osiedla Kopaliny-Jagiełły – nadana
uchwałą Rady Miejskiej

28 października 2008 r. Głosowano

jednogłośnie
10) ulicę Odrodzenia – dodać do osiedla Słotwina – nadana uchwałą Rady
Miejskiej 28 października 2008 r. Głosowano jednogłośnie
11) w osiedlu Słotwina zmienić nazwę z Składowej na Księdza Stanisława
Pękały – uchwała Rady Miejskiej z 28 października 2008 r.
Głosowano jednogłośnie
12) ulicę Przy Rondzie – dodać do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana
uchwałą Rady Miejskiej z 26 listopada 2008 r. Głosowano
jednogłośnie
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13) ulicę Biznesową – dodać do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana
uchwałą Rady Miejskiej z 26 listopada 2008 r. Głosowano
jednogłośnie
14) ulicę Kryształową – dodać do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana
uchwałą Rady Miejskiej z 31 marca 2010 r. Głosowano jednogłośnie
15) ulicę Perłową – dodać do osiedla Kościuszki-Ogrodowa – nadana
uchwałą Rady Miejskiej z 31 marca 2010 r. Głosowano jednogłośnie
16) ulicę Aleja Solidarności – dodać do osiedla Kościuszki-Ogrodowa –
nadana uchwałą Rady Miejskiej z 31 marca 2010 r. Głosowano
jednogłośnie
Ad.3. Opinia na temat funkcjonowania MZGM – wizja lokalna
Komisja odbyła wizję lokalną Placu Żwirki i Wigury i Rynku oraz wizję lokalną w MZGM
Brzesko, w tym lokal Rynek16.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Pan Adam Kwaśniak podziękował wszystkim za udział i
zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 9.00 do godziny 11.30

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak

PROTOKOŁOWAŁA INSPEKTOR MARTA KÓŁKOWSKA

