
  
   P r o t o k ó ł   Nr  XIII/07 

 
z  XIII   sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu  29 pa�dziernika  2007  ro-
ku   w sali  Miejsko – Gminnego Domu Kultury  w  Lewinie Brzeskim. 
 
    
            Przewodnicz�cy Rady Miejskiej Mieczysław Adaszy�ski  otworzył   o godzinie 13ºº  obra-
dy  XIII   w bie��cej kadencji sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  i po powitaniu  Radnych, 
Pani  Burmistrz Anny  Twardowskiej, Skarbnika i Sekretarza  Gminy, Kierowników, Sołtysów,  
wyborców bior�cych udział w obradach o�wiadczył,  i�  zgodnie z list� obecno�ci aktualnie  w po-
siedzeniu uczestniczy  11  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynosz�cego  15  radnych 
stanowi quorum pozwalaj�ce na podejmowanie prawomocnych  uchwał. 
Listy obecno�ci  radnych oraz go�ci  stanowi� zał�czniki od  Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu. 
 . 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski  przedstawił  wnioski  o wprowadzenie zmian  
do przesłanego porz�dku obrad : 
1/   w  sprawie   wykre�lenie z porz�dku obrad ppkt 13 w  pkt  9 dot. podj�cia uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2007 – 2010 i wprowadzenie w 
pkt   9 ppkt  13 podj�cie uchwały  w sprawie powołania dora�nej Komisji ds. programu opieki 
nad zabytkami   u z a s a d n i a j � c   propozycje zmiany porz�dku obrad wynikaj�c� z faktu 
nie zaj�cia stanowiska przez obie Komisje w temacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2007 – 2010  oraz zgłoszonym wnioskiem 
Komisji Rozwoju Gospodarczego o powołanie dora�nej komisji ds. programu opieki nad za-
bytkami. 

      Wniosek stanowi zał�cznik Nr 4 do niniejszego protokółu. 
2/  w  sprawie formalnej  - zmian� kolejno�ci podj�cia uchwał tj. w ppkt 1 zamiast zmian w bud�e-

cie -   uchwał� w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Brzeskim dotycz�cej dofinansowania 
wydatków maj�cych na celu utworzenie Poradni Kardiologicznej przy Brzeskim Centrum Me-
dycznym w Brzegu, natomiast zmiany w bud�ecie w ppkt 9. 

 
Radni nie zgłosili zapyta� i uwag do przedstawionych wniosków. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w  obecno�ci 11 radnych – 11  głs. „za’ przyj�ła 
przedstawione wnioski  o wprowadzenie zmian do porz�dku obrad. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady  przedstawił  porz�dek obrad sesji  po wprowadzeniu zmian 
zgodnie z przyj�tymi wnioskami. 
 
1.   Otwarcie obrad sesji. 
2.   Stwierdzenie quorum. 
3.   Przedstawienie  porz�dku obrad sesji. 
4.   Przyj�cie protokółów  z XI i XII  sesji . 
5.   Informacja Przewodnicz�cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie mi�dzysesyjnym. 
6.   Przyj�cie  sprawozdania   z  działalno�ci   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia                

01 sierpnia 2007r. do 08 pa�dziernika 2007r.          
7.   Stan bazy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gmin� Lewin Brzeski. 
8.   Funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Stra�y Po�arnej na terenie gminy Lewin Brzeski. 

    9.   Podj�cie uchwał w sprawie : 
     1/  zawarcia umowy z Powiatem Brzeskim dotycz�cej dofinansowania wydatków maj�cych na 

celu utworzenie Poradni Kardiologicznej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu. 
     2/  wyra�enia zgody na sprzeda� nieruchomo�ci zabudowanej kaplica mszaln� poło�onej w Sar-

nach Małych wraz z gruntem działki Nr 214/3 o pow. 0,1000ha na rzecz parafii Rzymsko-
Katolickiej w Lewinie Brzeskim, oraz udzielenie bonifikaty, 

     3/  wyboru ławników do s�du okr�gowego i sadu rejonowego na kadencj� 2008 – 2011, 
      4/  zarz�dzenia wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej, 
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    5/  zgłoszenia sołectwa  Kantorowice  do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim,  
     6/  okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci, 
     7/  wprowadzenia opłaty  od posiadania  psów, 
     8/  zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci w ramach pomocy de minimis dla przedsi�biorców 

tworz�cych nowe miejsca pracy na terenie gminy Lewin Brzeski, 
     9/  zmian w bud�ecie, 
   10/  u�yczenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomó�my Im” lokalu 

u�ytkowego poło�onego w Lewinie Brzeskim przy ul. Ko�ciuszki 52, 
   11/  uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów, 
   12/  wyra�enia zgody na utworzenie na terenie miasta Lewin Brzeski podstrefy Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
   13/  powołanie dora�nej komisji ds. programu opieki nad zabytkami 

10.   Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych przez Zarz�d i  Rad�            
Powiatu  w sprawach dotycz�cych gminy Lewin Brzeski. 

11.   Interpelacje  i zapytania Radnych. 
12.   Wnioski przewodnicz�cych organów jednostek pomocniczych. 
13.   Wolne wnioski i informacje 
14.   Zamkni�cie obrad sesji. 
 
Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porz�dku obrad sesji. 
 
Do pkt  4 
 

Kolejny punkt to przyj�cie protokółów  z : 
1/   XI sesji Rady Miejskiej, która odbyła si� w dniu 28 sierpnia 2007r. 
2/   XII sesji Rady Miejskiej, która odbyła si� w dniu  13 wrze�nia 2007r. 
 
Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski  zwrócił si� do Radnych   z zapytaniem, czy s� uwagi lub 
zapytania do tre�ci protokółów,  Radni  mieli mo�liwo�ci zapozna� si�  z ich  tre�ci�  w biurze Ra-
dy Miejskiej. 
 
Radni nie zgłosili uwag do  tre�ci  protokółów   i nie zgłosili wniosku o  odczytanie, w zwi�zku                   
z tym Przewodnicz�cy Rady poddał  kolejno pod głosowanie ich przyj�cie. 
  
Rada Miejska w obecno�ci  11  radnych – 11  głs. „za” przyj�ła protokół z  XI  sesji. 
 
Rada Miejska w obecno�ci  11  radnych – 11  głs. „za” przyj�ła protokół z   XII   sesji. 
 
Do pkt  5 
 
 Na wst�pie  Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski  przywitał  wybran� na kolejn� ka-
dencj� pełnienia funkcji Sołtysa  Sołectwa Golczowice  Pani� Weronik� Niemczyk. 
 
Kolejno przedstawił  : 
1/  Informacj� z przeprowadzonej analizy o�wiadcze� maj�tkowych radnych, któr� przeprowadził 

w dniu 26 pa�dziernika 2007r. 
2/  Informacj� Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. przeprowadzonej analizy o�wiadcze� maj�tko-

wych za 2006 rok zło�onych przez zast�pc� burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członka organu zarz�dzaj�cego gminna 
osob� prawn� oraz osób wydaj�cych decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 

3/   Informacj�  Naczelnika Urz�du Skarbowego w Brzegu dot. analizy o�wiadcze� maj�tkowych 
zło�onych przez osoby do tego zobowi�zane 

 - o�wiadcze� przesłanych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, 
 - o�wiadcze� przesłanych przez Przewodnicz�cego Rady Miejskiej. 
4/   Informacj� Wojewody Opolskiego dot. analizy o�wiadcze� maj�tkowych Burmistrza Lewina 

Brzeskiego i Przewodnicz�cego Rady Miejskiej. 
Kserokopie informacji stanowi� zał�cznik Nr 5 do niniejszego protokółu. 
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Poinformował Radnych  o otrzymanych pismach w sprawie : 
1. postanowienia S�du Administracyjnego w Opolu o umorzeniu post�powania w przedmiocie diet 

radnych i przewodnicz�cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zasad zwro-
tu kosztów podró�y słu�bowych, 

2. opinii o informacji o przebiegu wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2007r. przesłane przez 
Regionaln� Izb� Obrachunkow� – Uchwała Nr 308/2007 z dnia 21 wrze�nia 2007r. RIO w Opo-
lu opiniuje z uwagami przedło�on� przez Burmistrza Lewina Brzeskiego informacj� przebiegu 
wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2007r.  zwracaj�c si� do Skarbnika Gminy o wyja�nie-
nie jakie uwagi zostały zgłoszone do  informacji. 

 
Skarbnik Gminy Urszula  Smoli�ska  wyja�niła, �e uwagi dotycz� sporz�dzenia informacji nie                 
w takim układzie jaki został okre�lony uchwał� w sprawie okre�lenia zakresu i formy informacji           
o przebiegu wykonania bud�etu gminy Lewin Brzeski oraz informacji o przebiegu wykonania pla-
nu finansowego samorz�dowych instytucji kultury za I półrocze roku bud�etowego w zestawieniu 
tabelarycznym brak jest pozycji  PN. plan na 1 stycznia 2007r. 
  
3. W sprawach bie��cych poinformował, �e : 

-   zło�ona została skarga , która skar��cy wycofał, 
-   Prezes Zarz�du Zwi�zku Gmin �l�ska Opolskiego Czesław Tomalik  przesyła informacje              

o przyst�pieniu do realizacji cyklu bezpłatnych szkole� dla radnych organizowanych               
w ramach projektu PN. „Polsko-Czeskie partnerstwo dla gospodarczej aktywizacji gmin” 

-  termin szkolenia ustalimy na pocz�tku przyszłego roku, obecno�� radnych na szkoleniu b�dzie 
obowi�zkowa. 

 
Do pkt  6 
 
  Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski poprosił o przedstawienie  stanowisk  do spra-
wozdania z  działalno�ci   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 01 sierpnia 2007r.             
do dnia  08  pa�dziernika  2007 r. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr  6 do niniejszego protokółu. 
 
Zwyczajowo stanowiska Komisji przedstawiaj�  Przewodnicz�cy Komisji. 
Przewodnicz�ca Komisji  Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  Gra�yna Lenartowicz poinformowała, 
�e Komisja na posiedzeniu w dniu 26  pa�dziernika  br.  pozytywnie  zaopiniowała niniejsze spra-
wozdanie . 
Przewodnicz�cy Komisji Rozwoju Gospodarczego Henryk Włoszek poinformował, ze Komisja na 
posiedzeniu w dniu  25 pa�dziernika  br. zapoznała si� z sprawozdaniem i zaopiniowała pozytyw-
nie bez uwag. 
Stanowiska Komisji stanowi�  - zał�cznik Nr 7 – Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. Nr 8  Rozwo-
ju Gospodarczego. 
 
Do pkt  7 
 
 Kolejny temat to „Stan bazy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gmin� Lewin Brze-
ski”, z którym równie� zapoznały si� Komisje. 
Informacja stanowi zał�cznik Nr 9 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
1/ Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała si� z informacj�. 
2/ Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska równie� zapoznała si� z informacj� i  w n o s i  o  

powołanie zespołu, którego zadaniem b�dzie przegl�d placówek o�wiatowych i ustalenie harmo-
nogramu najpilniejszych potrzeb remontowych na najbli�sze lata. 

 
Innych uwag i wniosków do informacji nie zgłoszono. 
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Wobec powy�szego Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie wniosek 
Komisji Rolnictwa i Ochrony �rodowiska.  
 
Rada Miejska w obecno�ci 11 radnych – 11 głs. „za” przyj�ła wniosek. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie przyj�cie informacji. 
 
Rady Robert Laszuk stwierdził, ze jego zdaniem nie ma potrzeby  przyjmowa� niniejszej informa-
cji. w formie głosowania. 
 
Radca Prawny Halina Winiarska wyja�niła, �e je�eli omawiany temat  ma znaczenie tylko infor-
macyjne wówczas nie powinno by� przyjmowane poprzez głosowanie. 
 
Do pkt  8 
 
 Informacja nt. „Funkcjonowania jednostek Ochotniczych Stra� y Po�arnych na trenie gminy 
Lewin Brzeski” równie� była tematem Komisji, w zwi�zku z tym Przewodnicz�cy Rady poprosił  
Przewodnicz�cych Komisji o przedstawienie ewentualnych uwag lub wniosków do niniejszej in-
formacji.  
Informacja stanowi zał�cznik Nr 10 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
1/  Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała si� z informacj�, 
2/  Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska równie� zapoznała si� z informacj� i  w n o s i  o   
     zorganizowanie  przez Burmistrza Lewina Brzeskiego spotkania  z Komendantem Pa�stwowej 

Stra�y Po�arnej w Brzegu,  Przedstawicielami Zarz�du OSP RP w Lewinie Brzeskim  w spra-
wie udziału jednostek OSP z gminy Lewin Brzeski w akcjach ga�niczo po�arniczych. 

 
Radni nie zgłosili zapyta� i uwag do informacji. 

 
Wobec powy�szego Przewodnicz�cy rady poddał pod głosowanie przyj�cie wniosku Komisji Rol-
nictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 11  radnych – 11 głs. „za” przyj�ła wniosek. 
  
Do pkt  9 
  
  Przyst�piono do podj�cia uchwał 
ppkt 1  
 

 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Brzeskim dotycz�cej dofinanso-
wania wydatków maj�cych na celu utworzenie Poradni Kardiologicznej przy Brzeskim Centrum 
Medycznym w Brzegu. 
Projekt uchwały stanowi zał�cznik Nr  11  do niniejszego protokółu.  
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni  nie zgłosili zapyta� i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodnicz�cy Rady Waldemar Włodek a Przewodnicz�cy Mie-
czysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie. 
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Rada Miejska w obecno�ci 11 radnych  –  11 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/81/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
U w a g a  - Stan radnych wynosi 12 – doszła Radna Hanna Grubiak. 
 
ppkt   2 
 
                  Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda� nieruchomo�ci zabudowanej 
kaplica mszaln� poło�onej w Sarnach Małych wraz z gruntem działki Nr 214/3 o pow. 0,1000ha na 
rzecz parafii Rzymsko-Katolickiej w Lewinie Brzeskim, oraz udzielenie bonifikaty 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  12  do niniejszego protokółu  
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni nie zgłosili zapyta� i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 
Sekretarz obrad  Laura �cieszka  odczytała  projekt uchwały  a Przewodnicz�cy  Rady poddał pod 
głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12  radnych  –  12 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/82/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   3 
 

Projekt uchwały w sprawie  wyboru ławników do S�du  Okr�gowego i  S�du  Rejonowe-
go na kadencj� 2008 – 2011. 
Projekt uchwały  stanowi zał�cznik Nr  13  do niniejszego protokółu. 
 
U w a g a  - stan Radnych wynosi 13 – doszła Radna Danuta Stanisławska. 
 
Członek zespołu ds. przygotowania wyboru ławników Robert Laszuk przedstawił informacj�               
z przygotowania wyborów ławników do s�dów powszechnych na kadencj� 2008-2o11 - przypomi-
naj�c, �e zgodnie z ustaw� Prawo o ustroju s�dów powszechnych rada gminy wybiera ławników w 
głosowaniu tajnym. 
Informacja stanowi zał�cznik Nr 14 do niniejszego protokółu. 
 
Wobec powy�szego Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski zarz�dził  wybór Komisji Skrutacyj-
nej, która przeprowadzi tajne głosowanie. 
 
Do składu  osobowego Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali nast�puj�cy kandydaci : 
1/ Robert  Laszuk,  
2/ Laura �cieszka,  
3/ Tadeusz Iwaszczak,  
w/w kandydaci wyrazili zgod� na uczestnictwo w pracy komisji. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13 radnych – 13 głs. „za”  powołała Komisj� Skrutacyjn� w w/w skła-
dzie. 
 
Przyst�piono do przeprowadzenia głosowania  Komisja Skrutacyjna rozdała ka�demu z obecnych 
Radnych 3 karty do głosowania / do ka�dego s�du oddzielnie/ w umieszczonymi na nich nazwi-
skami kandydatów na ławników oraz informacj� o  przyj�tym sposobem głosowania. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu  Robert Laszuk  odczytał protokóły  z przeprowadzonych wybo-
rów i tak : 
 
Do S�du Okr�gowego w Opolu –  zgłoszonych zostało dwóch kandydatów i obaj kandydaci 
otrzymali wystarczaj�ca ilo�� głosów i zostali wybrani na ławników  : 
     1/  Eugeniusz  Fornal 
     2/  Aneta Nowosielska 
Protokóły Komisji Skrutacyjnej stanowi zał�cznik Nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
Do  S�du Rejonowego w Brzegu spo�ród  11  kandydatów najwi�ksz� ilo�� głosów otrzymali i 
zostali wybrani nast�puj�cy kandydaci na ławników : 
1/  Małgorzata Czuj, 
2/  Janina Kutna-Siwuchin, 
3/  Krystyna Janeczek, 
4/  Weronika Niemczyk, 
5/  Janina Dycfeld, 
6/  Małgorzata Jabło�ska. 
Protokóły Komisji Skrutacyjnej stanowi zał�cznik Nr 16 do niniejszego protokółu. 
 
Do S�du  Pracy działaj�cego w S�dzie Rejonowym w Brzegu  zgłoszony zostało 2 kandydatki , 
obie otrzymały wystarczaj�ca ilo�� głosów i zostały  wybrane : 
     1/  Urszula  Bandrowska 
     2/  Alicja  Cie�lik   
Protokóły Komisji Skrutacyjnej stanowi zał�cznik Nr 17 do niniejszego protokółu. 
 

Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski odczytał projekt uchwały w niniejszej sprawie i poddał 
pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13  radnych  –  13 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/83/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   4 
 

Projekt uchwały w sprawie  zarz�dzenia wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej. 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  18  do niniejszego protokółu. 
 
Sołtys Barbara Wac przedstawiła sprawozdanie z działalno�ci Sołectwa za okres kadencji. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr 19 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni nie zgłosili zapyta� i uwag do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a Przewodnicz�cy Mie-
czysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13  radnych  –  13 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/84/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
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ppkt   5 
 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa  Kantorowice  do programu „Odnowa wsi” 
w województwie opolskim 
Projekt uchwały stanowi zał�cznik Nr  20  do niniejszego protokółu 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni nie podj�li dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski odczytał projekt uchwały  i  poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13  radnych  –  13 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/85/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
 
ppkt   6 
 

Projekt uchwały w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci, 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  21   do niniejszego protokółu 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  -  w�n o s i   o   wprowadzenie nast�puj�cych zmian stawek po-
datku okre�lonych w § 1   pkt 1, lit . c  w poz 3 „pozostałych” z proponowanej stawki 0,21 zł od               
1 m2  gruntu na stawk� 0,18 zł od  1 m2  gruntu., pozostałe stawki opiniuje pozytywnie. 
Rozwoju Gospodarczego  -  wnosi o obni�enie proponowanych stawek podatku  w § 1 tj. : 
-   w pkt  1 lit c ppkt3 – od gruntów pozostałych od 1 m2  powierzchni z 0,21 zł na 0,18 zł, 
-   w pkt  2 lit a – od budynków lub ich cz��ci mieszkalnych od 1 m2  powierzchni u�ytkowej           

z 0,58 zł na 0,57 zł pozostałe proponowane stawki roczne zaopiniowała pozytywnie. 
 
Innych wniosków i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powy�szego Przewodnicz�cy Mieczysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie wnioski : 
1/ wspólny Komisji Rolnictwa i Ochrony �rodowiska i Komisji Rozwoju Gospodarczego  -  obni-
�enie stawki podatku od gruntów pozostałych od 1 m2  powierzchni z 0,21 zł na 0,18 zł, 

 
Rada Miejska w obecno�ci 13 radnych – 12 głs. ”za” przy 1 głs. „wstrzymuj�cym si�” przyj�ła 
wniosek. 
 
2/  Komisji Rozwoju Gospodarczego – obni�enie stawki podatku od budynków lub ich cz��ci 

mieszkalnych od 1 m2  powierzchni u�ytkowej  z 0,58 zł na 0,57 zł 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13 radnych – 9 głs. „za” przy 4 głs. „wstrzymuj�cych si�” przyj�ła 
wniosek 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  Rady odczytał projekt uchwały po wprowadzeniu zmian zgodnie                    
z przyj�tymi wnioskami i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci   13 radnych –  12 głs. „za”  przy 1 głs. „wstrzymuj�cym si�” podj�ła 
Uchwał� Nr   XIII/86/2007  w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
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ppkt   7 
 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty  od posiadania  psów. 
Projekt stanowi zał�cznik Nr  22   do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni nie podj�li dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a Przewodnicz�cy Mie-
czysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13 radnych  –  13 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/87/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   8 
 

Projekt uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci w ramach pomocy de 
minimis dla przedsi�biorców tworz�cych nowe miejsca pracy na terenie gminy Lewin Brzeski  
Przed omawianiem Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, �e  po konsultacji z Radca Prawnym wykre�la 
si� zapis w § 16 projektu uchwały „i ma zastosowanie od dnia 01 lipca 2007 roku” 
Projekt uchwały  stanowi zał�cznik Nr  23  do niniejszego protokółu 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni nie podj�li dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 13  radnych  –    13  głs. „za”   podj�ła Uchwał� Nr   XIII/88/2007                 
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   9 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie, 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  24  do niniejszego protokółu 
 
 
Przewodnicz�cy Rady poprosił Skarbnika Gminy o omówienie wprowadzonych dodatkowo zmian 
do projektu uchwały. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smoli�ska  zło�yła wyja�nienia jakie proponowane s�  zmiany do bud�e-
tu gminy w przedło�onym  przed obradami sesji projekcie uchwały  i tak : 
Zwi�kszenie dochodów dotyczy zwi�kszenia dochodów: 
-  podatku od �rodków transportu –  10.600 zł, 
-  podatku za u�ytkowanie wieczyste -  5.000 zł, 
-  przekształcenia wieczystego  u�ytkowania w prawo własno�ci   - 5.000 zł, 
-  sprzeda�y mienia ( grunty, mieszkania)  78.100 zł, 
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-  wypisu z ewidencji       -  7.000 zł, 
-  wpływu z opłaty skarbowej           -   65.000 zł, 
-  wpływu pozostałych odsetek ( niedotrzymanie terminów )    - 8.100 zł. 
Zwi�kszenie wydatków dotyczy zwi�kszenia wydatków na: 
- gospodark� mieszkaniow� – zakup gruntu  pod drog� rowerow� 1.300 zł, 
- administracj� publiczn� ( zakup ksera dla potrzeb Urz�du Miejskiego) – 2.500 zł, 
- promocj� jednostek samorz�du ( składka członkowska w Stowarzyszeniu ,, Brzeska Wie� Histo-

ryczna”)  -15.000 zł, 
- bezpiecze�stwo publiczne - wydatki bie��ce w OSP -20.000 zł, 
- w o�wiat�   ( zakup opału Gimnazjum w Lewinie Brzeskim – 35.000zł, remont pomieszcze� 

Gimnazjum w Skorogoszczy –13.000 zł, dowóz  dzieci do szkół - 42.000 zł), 
- ochron� zdrowia ( zabezpieczenie �rodków na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim 

18.000 zł), 
- gospodark� komunaln�( zabezpieczenie �rodków na sprz�tanie oraz Akcj� ,, ZIMA” -25.000 zł) 
- kosztorysy inwestorskie -4.500 zł, 
- dotacj� dla MGDK – zabezpieczenie dachu w �wietlicy w Buszycach – 2.500 zł. 

   Przeniesienie planowanych wydatków dotyczy : 
    - zmniejszenia wydatków -35.000,- ( PSP Skorogoszcz remont dachu), 
  - zwi�kszenia wydatków – 35.000,- (promocja jednostek samorz�du terytorialnego -10.000 zł 

pozostała działalno�� – �rodki sołectwa Wronów -1.400 zł,  wydatki zwi�zane z  inkasem i po-
borem podatków 16.000,- pomoc społeczna –zasiłek celowy  po�ar we wsi Kantorowice –             
3. 000 zł opieka wychowawcza– pobyt dziecka w Przedszkolu Integracyjnym  Nr 7 w Brzegu.- 
4.600 zł ). 

 
Stanowiska Komisji   - Komisje opiniowały przedło�ony na posiedzenie Komisji  projekt uchwały: 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie  
Rozwoju Gospodarczego –  równie� zaopiniowała pozytywnie  
 
Radny Robert Laszuk składa wniosek o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na promocje gminy              
z 10.000,-zł na 5.000,-zl. uzasadniaj�c, �e w roku bie��cym du�o �rodków  z bud�etu gminy  wy-
dano na promocj�. S� inne potrzeby np. wymiana okien w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Lewi-
nie Brzeskim , za t� kwot� sposobem gospodarczym mo�na wymieni� 2 okna. 
 
W odpowiedzi Burmistrz Anna Twardowska nie chc�c polemizowa� na temat przeznaczenia 
10.000,-zł na promocj� gminy zwróciła uwag�, i� z tytułu obni�enia stawek podatkowych skutek 
finansowy  to  600.000,-zl. mniej �rodków w bud�ecie. Wymiana okien to niewielka inwestycja ale 
trzeba rozpocz�� remont od dachu. Promocja gminy na ten moment jest istotna  
W dniach od 24 do 27 pa�dziernika 2007 roku w Poznaniu odbyły si� Tour Salon - Targi Regio-
nów i Produktów Turystycznych. Lewin Brzeski w programie turystycznym "Fajny Brzeg i ..." na 
targach w Poznaniu  gmin� reprezentował Rafał Poziemski. Podczas czterodniowego pobytu pre-
zentowali�my turystyczne atrakcje Lewina i całego powiatu brzeskiego. Jest to nasz pierwszy 
udział w tego typu prezentacji regionu, nie mieli�my zbyt wiele folderów i gad�etów do reklamo-
wania  gminy. Mo�emy odst�pi� od promowania  gminy ale b�dzie to dreptanie w miejscu a od 
tego miejsc pracy nie przyb�dzie. 
 
Z-ca Burmistrza Leszek Pakuła w nawi�zaniu do wypowiedzi Pani Burmistrz zaznaczył, �e wa�ne 
jest aby zwi�kszy� dochody gminy a jedynie poprzez promocj� mo�emy to uzyska�. Je�eli  Rada 
zamierza zmniejszy� �rodki to proponuje cało�ci przeznaczy� na inny cel. 
 
Radny Robert Laszuk uwa�a, ze polemika jest wskazana, nie mo�na jednorazowo podnie�� stawek 
podatku do maksymalnej wysoko�ci, nale�y zwi�ksza� stopniowo. Gmin� trzeba promowa�, ale 
wydanie kalendarzyków czy gazetki nie przyci�gnie inwestorów Trzeba uwa�a� ile �rodków wyda-
je si� na promocj�, ile z wydatkowanych tak pieni�dzy si� zwróci maj�c na wzgl�dzie zasadno��              
i gospodarno�� wydatkowanych �rodków. 
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Radny Roman Pudło proponuje,  aby  temat  wymiany okien w placówce o�wiatowej omówi� przy  
projekcie bud�etu gminy  na 2008 rok. 
 
Radny Robert Laszuk składa wniosek o  przeznaczenie połowy kwoty na wymian� okien tj. z kwo-
ty 10.000,- zł  – 5.000,-zł pozostawi� na promocji gminy a pozostała kwot� 5.000,-zł na wymian� 
okien w przedszkolu. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego. 
Rada Miejska  w obecno�ci  13 radnych 6 głs. ”za” przy 4 głs. ”przeciw” i 3 głs. „wstrzymuj�cych 
si�” przyj�ła wniosek. 
 
U w a g  a:  stan radnych wynosi 12  -  obrady opu�ciła Radna Laura �cieszka. 
 
Z-ca Burmistrza Leszek Pakuła  proponuje cała kwot� przeznaczy� na wymian� okien w przed-
szkolu gdy� nie posiadaj�c kwoty  10.000,-zł  nie mo�emy wykona� zaplanowanych zada� w za-
kresie promocji a tym samym promowa� naszej gminy  i zach�ca�  inwestorów. 
 
Je�eli Rada Miejska  w cało�ci �rodki na promocje zamierza przeznaczy� na wymian� okien                     
w Przedszkolu  w Lewinie Brzeskim Sołtys Dorota Glej  z Przeczy  proponuje aby cz��� z nich 
przeznaczy� na wymian� okien w Przedszkolu w Przeczy. 
 
Burmistrz Anna Twardowska uwa�a, �e popieraj�c promowanie gminy nie mo�emy pomniejsza� 
�rodków na realizacj�, bez promocji nie b�dziemy mieli mo�liwo�ci czegokolwiek zrealizowa�, jak 
wiadomo podatki zostały obni�one do bud�etu wpłynie mniej �rodków, dlatego promuj�c gmin�  
mo�emy  uzyska� wi�ksze zainteresowanie nie tylko terenami pod przyszłe inwestycje, ale wska-
za�  jakie posiadamy walory turystyczne. 
 
Radna Hanna Grubiak  zwróciła uwag�, ze  takich placówek o�wiatowych w których  zachodzi 
potrzeba wymiany okien jest wi�cej, nie tylko w przedszkolu w Lewinie Brzeskim czy Przeczy. 
 
Radny Henryk Włoszek  przypomniał, �e Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska zgłosiła wnio-
sek o  powołanie zespołu, którego zadaniem b�dzie przegl�d placówek o�wiatowych i ustalenie 
harmonogramu najpilniejszych potrzeb remontowych na najbli�sze lata. Po przegl�dzie zostanie 
ustalony plan remontów do realizacji . 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smoli�ska zwróciła si� z zapytaniem , jaka  jest ostateczna decyzja w tej 
sprawie , czy  cała kwota ma zosta� z promocji przekazana na remonty w o�wiacie? 
 
Radny  Zbigniew G�siorowski   wypowiedział si� za utrzymaniem kwoty 10.000,-zł na promocj� 
gminy , zespół, który dokona przegl�du placówek o�wiatowych stwierdzi, w których z nich pilniej-
szy jest remont, w chwili obecnej mamy tylko jeden wniosek w tej sprawie a mo�e by� i� w innych 
placówkach zachodzi  pilna konieczno�� wykonania remontu. 
 
Przewodnicz�cy Rady zarz�dził 10 min. przerw� w obradach. 
 
Po przerwie kontynuowano dyskusj� nad projektem uchwały w sprawie zmian w bud�ecie. 
 
Radny Robert Laszuk  zło�ył wniosek o wycofanie własnego wniosku  - o zmniejszenie kwoty 
przeznaczonej na promocje gminy    z 10.000,-zł na 5.000,-zł. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych – 8 głs. „za” przy 4 głs. „wstrzymuj�cych si�” przyj�ła 
wniosek o wycofanie wniosku radnego. 
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Radny Robert Laszuk prosi aby przedkładany na posiedzenia Komisji projekt uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie nie był zmieniany przed obradami sesji  gdy� radni nie maj� mo�liwo�ci, pomi-
mo wyja�nie� Skarbnika Gminy, zapozna� si� z wprowadzanymi poprawkami. 
 
Na tym zako�czono dyskusje. Radni nie zgłosili innych wniosków i uwag. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych  –  11 głs. „za”  przy 1 głs. „wstrzymuj�cym si�” podj�ła 
Uchwał� Nr   XIII/89/2007  w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   10 
 

Projekt uchwały  w sprawie u�yczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół i Osób Niepełnospraw-
nych „Pomó�my Im” lokalu u�ytkowego poło�onego w Lewinie Brzeskim przy ul. Ko�ciuszki 52. 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  25  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a Przewodnicz�cy Mie-
czysław Adaszy�ski poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych  –  12 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/90/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   11 
 

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łosiów. 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  26  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni  nie podj�li dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych  –  12 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/91/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   12 
 

Projekt uchwały  w sprawie  wyra�enia zgody na utworzenie na terenie miasta Le-
win Brzeski podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  27  do niniejszego protokółu. 
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Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  - zaopiniowała pozytywnie, 
Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowała pozytywnie. 
 
Radni  nie podj�li dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych  –  12 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/92/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 
 
ppkt   13 
 

Projekt uchwały  w sprawie   powołanie dora�nej komisji ds. programu opieki nad zabyt-
kami. 
Projekt  uchwały stanowi zał�cznik Nr  28  do niniejszego protokółu 
 
Stanowiska Komisji : 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  -  zaproponowała do składu komisji  - Radn� Danut� Stanisław-
sk� i  i lidera wsi Strzelniki P. Jolant� Wojda-Hraca. 
Rozwoju Gospodarczego – zaproponowała Radnych  Roberta Laszuk i Dariusza Zi�ba natomiast z 
pracowników Urz�du P. Aleksandr� Skrzydlewsk�. 
 
Radny Robert Laszuk  proponuje na Przewodnicz�cego  Komisji Radnego Dariusza Zi�b�, który 
posiada wiedz� i zainteresowanie w dziedzinie historii i zabytków. 
 
Radni przyj�li propozycj� bez uwag. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały wprowadzaj�c w § 3 zmian� zaproponowan� przez 
Radnego. 
 
Rada Miejska w obecno�ci 12 radnych  –  12 głs. „za”  podj�ła Uchwał� Nr   XIII/93/2007                      
w powy�szej sprawie. 
Uchwała stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. 
 

Do pkt   12 
 
 Przewodnicz�cy Rady udzielił głosu radnym Rady Powiatu Brzeskiego. 
 
P. Andrzej Kostrzewa Radny Rady Powiatu Brzeskiego i Członek Zarz�du zabieraj�c głos  poin-
formował  o działalno�ci władz powiatu m.in. w zakresie : 
1/   słu�ba zdrowia -  podzi�kował  za wsparcie w utworzeniu  Poradni  Kardiologicznej przy Brze-

skim Centrum Medycznym , zmiana na stanowisku dyrektora Brzeskiego Centrum Medyczne-
go  w Brzegu, zwrócił uwag� jakie planowane s�  działania w  zakresie poprawy warunków do 
przyj�� i leczenia pacjentów m.in.; 
-  adaptacja pomieszcze� szpitala na potrzeby Oddziału Ratownictwa Medycznego i Izby Przy-

j��, 
      -  modernizacja bloku operacyjnego, 
      -  doposa�enie działaj�cej ju� Poradni Kardiologicznej, 
      -  zakup karetek – powiat udzielił gwarancji dla BCM  w kwocie 355.000 zł na zakup karetki 

dla potrzeb  BCM, na zakup kolejnych dwóch �rodki przyznał Wojewoda Opolski. 
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 Powraca sprawa stacjonowania  jednej z karetek w Lewinie Brzeskim, prowadzone sa roz-

mowy na temat warunków gara�owania i  pomieszcze�  niezb�dnych dla obsługi. 
 Ponadto  planowany jest remont  i modernizacja całego obiektu szpitala i dostosowanie 

obiektu do wymogów zawartych w rozporz�dzeniu Min. Zdrowia  w sprawie wymaga� jakie 
powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia za-
kładu opieki zdrowotnej. 

 2/      kolejny temat to ochrona przeciwpo�arowa – Powiatowa Stra� Po�arna zamierza kupi�  
samochód z drabin� mechaniczn� i liczy na wsparcie  gmin powiatu, 

 
Burmistrz Anna Twardowska zwróciła si� z zapytaniem w  nast�puj�cej sprawie : 

    1/ utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski , 
    2/ budowy ronda w Lewinie Brzeskim na skrzy�owaniu ulic Ko�ciuszki i Sikorskiego – na jakim 

jest etapie realizacja tej inwestycji,  
    3/ zabezpieczenie w bud�ecie na przyszły rok �rodki finansowe na remonty i modernizacj� dróg 

powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski,  
 

Przewodnicz�cy Samorz�du Miasta Andrzej Grabny zwrócił si� z zapytaniem jakie podejmowane 
decyzje w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ci��arowych na ul. Ko�ciuszki w Lewinie 
Brzeskim 

  
Natomiast Sołtys z Przeczy Dorota Glej poruszyła spraw�  budowy odcinka chodnika  przy drodze 
powiatowej w miejscowo�ci  Przecza. 
 
Radny Andrzej Kostrzewa do zgłoszonych zapyta� udzielił nast�puj�cych wyja�nie� : 
-  na budow� ronda w Lewinie Brzeskim w chwili obecnej jest aktualizowana dokumentacja , je�eli 

wszystko zostanie przygotowane b�dziemy starali si� o  �rodki na realizacj�, 
-  w roku bie��cym zostanie wykonany remont drogi powiatowej pomi�dzy Przecz� i Skorogoszcz� 

a w sprawie remontu pozostałych dróg powiatowych  - w pierwszej kolejno�ci b�dziemy d��y� 
do pozyskania �rodków na budow� ronda, 

-  sprawa nadmiernego ruchu samochodów ci��arowych na ul. Ko�ciuszki w Lewinie Brzeskim jest 
faktem, niszcz� nawierzchni� jak równie� szybka jazda powoduje, i� w budynkach p�kaj� mury, 
powoduje to zbyt szybka jazda i  ładunek przekraczaj�cy dozwolony przepisami. Wskazane jest 
aby Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzała  cz�stsze kontrole samocho-
dów ci��arowych  przeje�d�aj�cych ul. Ko�ciuszki. 

 
Radny Roman Pudło  prosi  o ponowne rozpatrzenie przez Starostwo Powiatowe mo�liwo�ci utwo-
rzenia przy Urz�dzie  Miejskim w Lewinie Brzeskim  stanowisko ds. obsługi rejestracji samocho-
dów  Filii  Wydziału Komunikacji Starostwa.  
 
Do pkt   13 
 
 Radni zgłosili nast�puj�ce interpelacje : 
�

Radny Zbigniew G�siorowski z Lewina Brzeskiego    w n o s i   o: 
1. uj�cie w bud�ecie gminy na 2008r. realizacji zadania – zamontowanie lampy o�wietleniowej 

na ul. Rolnej w Lewinie Brzeskim, 
2. wyznaczenie terenu na dodatkowy parking  przy cmentarzu w Lewinie Brzeskim w zwi�zku 

ze zbli�aj�cym si� dniem 1 listopada. 
 
Radny  Robert  Laszuk z Lewina Brzeskiego    w n o s i  o: 
1 ustawienie pojemnika na surowce wtórne – szkło obok cmentarza w Lewinie Brzeskim, 
2 wyst�pienie do Poczty Polskiej  w Lewinie Brzeskim o napraw� drzwi wej�ciowych do bu-

dynku gdy� zamontowane urz�dzenia samozamykaj�ce  stwarza problemy z ich otwarciem, 
�
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Radny  Tadeusz  Iwaszczak z Lewina Brzeskiego  w n o s i  o  wyci�cie  drzewa owocowego – 
gruszy rosn�cej przy ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim  poniewa�  opadaj�ce owoce i li�cie na 
chodnik  powoduj� za�miecanie chodnika  oraz stwarzaj� niebezpiecze�stwo dla  przechodniów. 
  
Radny  Roman Pudło z  Lewina Brzeskiego  w n o s i  o   interwencje w Spółce REMONDIS               
w sprawie odbierania surowców wtórnych, ju� drugi raz w tym miesi�cu nie s� odbierane  z pry-
watnych posesji w wyznaczonym terminie. 
 
Radna Hanna Grubiak z Skorogoszczy   w n o s i   o   wyst�pienie do zarz�dcy drogi krajowej                
o ustawienie znaków ograniczaj�cych pr�dko�� jazdy samochodów – przy  zje�dzie z mostu w kie-
runku  rynku w Skorogoszczy. 
 
Z-ca Burmistrza Leszek Pakuła poinformował, �e w miejscowo�ci Skorogoszcz zostanie ustawiony 
fotoradar, spowoduje to i� wi�kszo�� kierowców nie b�dzie przekraczała pr�dko�ci na tym odcinku 
drogi.  
 
Radna Laura  �cieszka  z Łosiowa   w  zwi�zku  z niezadowoleniem  oraz licznymi skargami   
mieszka�ców na ograniczenie godzin  funkcjonowania   Filii  Urz�du  Pocztowego  w Łosiowie i   
w Skorogoszczy w n o s i  o  zorganizowanie spotkania z Przedstawicielami Oddziału Rejonowego 
w Opolu w celu wyja�nienia powstałych problemów. 
 
Radny Waldemar  Włodek z Lewina Brzeskiego  w n o s i  o: 
1   .po raz kolejny zgłasza problem odłapywania psów wał�saj�cych  si� zwłaszcza agresywnych  

przez Policj�, która nie ma mo�liwo�ci ich przetrzymywania , 
2.   ustawienie oznakowania  o zakazie parkowania  przy wej�ciu do budynku Praktyki Lekarskiej 

s.c w Lewinie Brzeskim ul. Ko�ciuszki 52 – lekarz  prowadz�cy praktyk� parkuje w tym miej-
scu  własny samochód, uniemo�liwiaj�c swobodne przej�cie do mieszcz�cych si� w dalszej 
cz��ci budynku instytucji, 

 
Do pkt  14 
 
Przewodnicz�cy Samorz�du Mieszka�ców i Sołtysi zgłosili nast�puj�ce wnioski : 
 
Sołtys  Witold  Homontowski z Nowej Wsi Małej   w n o s i  o : 
 

1. wyst�pienie do Zarz�du Dróg Powiatowych  w Brzegu o zlikwidowanie znaku ograniczaj�-
cego przejazd pojazdów  powy�ej 3,5 t. 

2. Zwolnienie  emerytów i rencistów  z podatku od nieruchomo�ci za nie u�ytkowane budynki 
gospodarcze /stodoły/. 

 
Przewodnicz�cy Samorz�du Mieszka�ców  Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny    w n o s i  o: 
 

1 zwi�kszenie cz�stotliwo�ci wywozu nieczysto�ci stałych z pojemników przy cmentarzu w 
Lewinie Brzeskim przed i po �wi�cie zmarłych, 

    2.   sprawdzenie, dlaczego oznakowane drzewa na cmentarzu parafialnym w Lewinie Brzeskim 
nie zostały wyci�te. 

 
Sołtys Zbigniew Hraca  z Strzelnik  zwrócił si� z zapytaniem, czy  inne tereny gminy mo�na wł�-
czy�  do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
 
Z-ca Burmistrza Leszek Pakuła  wyja�nił, �e wł�czy�  do podstrefy  mo�emy tylko okre�lone                  
w przepisach tereny. 
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�

���������W zwi�zku z wyczerpaniem ustalonego porz�dku obrad Przewodnicz�cy Mieczysław Ada-
szy�ski  o godz. 1610  zamkn�ł obrady  XIII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
 
Protokółowała :M.B�dkowska 
 
 
   Sekretarz obrad   Przewodnicz�cy  Rady 
 
   Laura �cieszka              Mieczysław   Adaszy�ski  
                 
 


