
 
  PROTOKÓŁ  NR   XXXII/2013 

 
z   XXXII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 05 marca 2013 r. w sali  Gimnazjum             
w  Lewinie Brzeskim. 
 
          
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady  XXXII  sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-
mar  Włodek   powitał : 

− Radnych,  

− Burmistrza Artura Kotarę ,  

− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,  

− Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

− Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

− Kierowników Wydziałów,  

− Radcę Prawnego,  
 oraz zaproszonych gości : 

− Radnego Powiatu Brzeskiego Andrzeja Kostrzewę, 

− Komendanta Straży Miejskiej, 

− Prezesa Spółki z o.o. Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” w Lewinie Brzeskim, 

− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,  

− Przewodniczącego  Samorządu Miasta, Sołtysów,  
 wyborców biorących udział w obradach   oświadczył,  iż  zgodnie   z listą obecności aktualnie  w posiedzeniu 
uczestniczy   15  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  15  radnych stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał. 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił wniosek  Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 lute-
go  2013r.  w sprawie wprowadzenia  do porządku obrad  sesji  w pkt.  11 projektu uchwały  w sprawie wy-
rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Projekt uchwały 
był  omawiany  na posiedzeniach Komisji . 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4  do niniejszego protokółu. 
 
Zapytania lub uwagi: nie zgłoszono 
 
Nie  zgłoszenie innych wniosków do porządku obrad sesji. 
 
W związku z tym  Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek  poddał  pod  głosowanie przyjęcie wniosku.  
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0  przeciw”  i   0 głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła  wniosek 
 
W związku z tym porządek obrad sesji przedstawia się następująco : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokółów  z  XXX  i  XXXI  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
5. Interpelacje  i zapytania Radnych.   
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin  Brzeski. 
9. Przyjęcie   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 12 grudnia 2012r.              

do dnia 18 lutego  2013r. 
10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2012r.   
11. Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) przyjęcia  zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
2) zmiany uchwały Nr  XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 roku, 
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3) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2009-2013, 

4) zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,  
5) przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

Gminy Lewin Brzeski”, 
6) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, 
7) zatwierdzenia  rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2013r., 
8) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2013 rok, 

9) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
12. Przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  protokółu z przeprowadzonej 

kontroli. 
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 
 

Przystępując do omawiania punktu   -  przyjęcie protokółów  z poprzednich sesji   w bieżącej kaden-
cji, 

− Nr XXX/2012 , która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012r., 

− Nr XXXI/2013, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2013r. 
 Przewodniczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Radnych  z zapytaniem, czy  mają  uwagi lub  wnioski  do 
treści protokółu.  Protokóły   były  przesłane  pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili  życze-
nie  otrzymania projektu protokółu  oraz  w wersji papierowej  były do wglądu w  Biurze Rady  gdzie Radni  
mieli możliwości zapoznać się  z ich treścią. 
O zmianę zapisu  swoich wypowiedzi  wystąpili  Radni : 

− P. Robert Laszuk do Protokółu Nr XXXI?2013  

− P. Ludwik Juszczak do Protokółu  Nr  XXX/2012  i Nr XXXI/2013 

− P. Dariusz Zięba do Protokółu Nr XXXI/2013 
Które zostały uwzględnione w niniejszych protokółach. 
 
 Innych uwag do  treści  protokółów  oraz wniosku o odczytanie nie zgłoszono. 
  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXX  sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0  „ przeciw”  i  0 głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła  niniejszy protokół. 
 
a  następnie  poddał  pod  głosowanie przyjęcie protokółu z XXXI  sesji Rady Miejskiej, która odbyła się         
w dniu 29 stycznia  2013r. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0  „ przeciw”  i  0 głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła  niniejszy protokół. 
 
Do pkt  5 
 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny  Stefan Kachel  z  Przeczy  wnosi  o : 
1) zwrócenie uwagi służbom aby reagowały na ustawianie samochodów - reklam w rynku w miejscach nie-

dozwolonych , prawo o ruchu drogowym określa   w art. 49.  ust. 1, że  zabrania się zatrzymania pojazdu 
na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej 
niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, 
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2) wystąpienie do właściciela potoku przebiegającego pomiędzy miejscowością Przecza – Lewin Brzeski                
w obrębie Rasek, jest on w gestii utrzymania przez marszałka Województwa obecna sytuacja spowodo-
wała roztopy i powstało rozlewisko z tego względu, że jest on zamulony nie odbiera wody  mimo, że stan 
Nysy  
Kłodzkiej  jest niski, rowy które wpływają do niego nie mają ujścia i są przepełnione. Ponadto rowy od-
wadniające przy kolei są  pełne i pewnym sensie może zagrażać linii kolejowej. 

3) sprawdzenie czy prawidłowo działają czujniki włączające  oświetlenie uliczne w Przeczy  na osiedlu, gdyż 
w godzinach rannych pomimo, iż jest widno świecą, otrzymał odpowiedź, że trwa modernizacja oświe-
tlenia i wyłącznik zmierzchowy powoduje, że oświetlenie  włącza się gdy jest pochmurno i lampy świeca 
w dzień.  W związku z tym proponuje zmianę na wyłącznik czasowy. 

4) wystąpienie do wykonawcy inwestycji na Nysie Kłodzkiej  o oznaczenie miejsca  wyrwy przy drodze                     
z Lewina Brzeskiego do Przeczy ponieważ jest ona niewidoczna w nocy co zagraża użytkownikom drogi.  

 
Radny Roman Pudło  zwrócił się z zapytaniem : 

1) w dniu wczorajszym z  wypowiedzi  prof. Jędryska  z Uniwersytetu Wrocławskiego , którego zapyta-
no, czy jest prawdą, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poprzez służby marszałkowskie zamyka 
pulę szkoleń ludzi bezrobotnych . Firmy, które  prowadziły szkolenia w ramach zawartych umów  na 
ich  przeprowadzenie  nie otrzymały  zapłaty. Czy w związku z tym, w stosunku do szkoleń, które 
przeprowadza nasza gmina  również występuje taka sytuacja ? 

2) o udzielenie informacji w sprawie  odpadów komunalnych  - odnośnie rozwiązania dotychczaso-
wych umów na odbiór odpadów oraz składania deklaracji gdzie można zaopatrzyć się w druk dekla-
racji? 

 
Do pkt  6  
  
 Sołtysi zgłosili następujące  wnioski : 
 
Sołtys Zbigniew Wierzbicki z Mikolina zwrócił się z zapytaniem, kto będzie utrzymywał  na terenie sołectwa 
tereny zielone w związku z tym, iż sołectwo nie może samodzielnie wskazywać osobę z  sołectwa na wyko-
nanie tych prac. 
 
Do pkt  7  
 

Przewodniczący Waldemar Włodek  poinformował, że   do Rady Miejskiej wpłynęły następujące       
pisma : 
1) z dnia 7 stycznia 2013r. od p. Natalii Ryzner  reprezentującej  MSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie 

, która  obsługuje samorząd terytorialny wszystkich szczebli, w zakresie doradczo-szkoleniowym oraz 
wydawniczym o podanie numerów telefonów radnych  - z Jego polecenia polecił udzielenie  odpowiedzi, 
że Radni  nie posiadają telefonów służbowych i kontakt zaproponował  przez Biuro Rady. 
 
Radni poparli udzieloną odpowiedź przez  Przewodniczącego  Rady i zaakceptowali  żeby na  prośby               
o podanie numerów telefonów  czy e-mail  udzielać odpowiedzi , że kontaktować można się z Radnymi 
poprzez Biuro Rady. 
  

2) z  dnia 8 stycznia 2013r. p. Mariusz Kotarak zwrócił się o wykaz Radnych i numery e-mail – czy radni    
życzą sobie ich przekazanie. – udzielona  zostanie  taka sama odpowiedź. 
 

3) z dnia 9 stycznia 2013r. Burmistrz Lewina Brzeskiego przekazał sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2012rok  w placówkach prowa-
dzonych przez gminę Lewin Brzeski , które odczytał 
Sprawozdanie  stanowi załącznik  Nr 5 do niniejszego  protokółu. 
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4) z dnia 15 stycznia 2013r. pismo do wiadomości Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”  w Skoro-
goszczy z listą sprzeciwu mieszkańców budynków położonych w pobliżu projektowanej budowy Gmin-
nego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Skorogoszczy, 

 
5) z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przesłania Uchwały nr 54/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. Składu Orze-

kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, 
którą odczytał.  
Uchwała  znajduje się  przy uchwale budżetowej na 2013r. 

Ponadto otrzymał : 
1) zaproszenie na sesję Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 28 lutego 2013r. 
2) wniosek zgłoszony przez Sołtysów na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 

25 lutego 2013r. 

Do pkt  8 
 
 Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brze-
ski. 
 
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa  na wstępie poinformował, że sesja Rady Powiatu odbyła się w dniu  
25 lutego br. Z prac powiatu  przedstawił  informacje w sprawie  

1)  sytuacji w Brzeskim Centrum Medycznym , 
2) Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
3) Oświaty – szkół  ponadgimnazjalnych, Hufca  Pracy,  

 
Radny Dariusz Zięba w nawiązaniu do OHP w związku z tym, że w ubiegłym roku nie przyjmowano już do 
OHP w Żłobiźnie , czy zwracano się o lokalizacje ośrodka na terenie naszej gminy, z informacji uzyskanych 
wie , iż mieli zamiar przenieść ośrodek? 
 
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa powiedział, że nieprawda jest, że poszukiwali dla ośrodka budynku 
gdyż zaproponowano im w Żłobiźnie ale nie przyjęli propozycji. 
 
Do pkt   9 
 

Przyjęcie   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 12 grudnia 
2012r.  do dnia 18 lutego  2013r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  6  do niniejszego protokółu. 
 
Komisje  Rady Miejskiej  wypracowały stanowiska do materiałów przedłożonych pod obrady sesji  na posie-
dzeniach  w dniu  :  
- 25 stycznia 2013r. Komisja Rozwoju Gospodarczego   
- 26 stycznia 2013r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego                
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 8  Komisji Rolnictwa              
i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowisko  Komisji  do sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego  : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Kierownik Wydz. RN Zofia Woszczyk złożyła  wyjaśnienie na zapytanie zgłoszone na posiedzeniu Komisji  
dot. wydzierżawienia  gruntu  dla Firmy CZARNET  a mianowicie  do Burmistrza Lewina Brzeskiego wpłynęło 
pismo Firmy CZARNET  s. c  z siedzibą  Ornontowice z prośbą o wydzierżawienie na terenie gminy działek              
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w celu posadowienia szaf dystrybucyjnych wraz z wykonaniem  przyłącza energetycznego i telekomunika-
cyjnego ( Internet szerokopasmowy). Ponieważ wybrane działki  gminne znajdują się na terenie placówek 
oświatowych a terenem administruje dyrektor placówki stąd zgoda Burmistrza na zawarcie takiej umowy. 
  
Zapytania  i uwagi : 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, komu miałby służyć ten Internet ? 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że jest to m.in. na celu zwiększenie dostępu   do Internetu w naszej gminie. 
Będzie to firma konkurencyjna na naszym rynku.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15 głs. „za” , przy  0  przeciw”  i  0 głs. „ wstrzymujących się”  przy-
jęła niniejsze sprawozdania 
 
Do pkt  10 
 
 Sprawozdanie z działalności  stałych  Komisji Rady za 2012 rok  stanowią załączniki do niniejszego 
protokółu i tak : 

1) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   załącznik Nr  9,  
2) sprawozdanie  Komisji  Rolnictwa  i Ochrony  Środowiska  załącznik Nr 10, 
3) sprawozdanie  Komisji Rozwoju Gospodarczego   załącznik Nr 11 . 

 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ogłosił  10min. przerwę w obradach. 
 
Po przerwie wznowił obrady przystępując do omawiania kolejnego punktu porządku obrad a mianowicie  
 
Do pkt  11 
  

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie . 
ppkt  1  

przyjęcia  zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr  12 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko  Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  12 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  3  głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/ 252 /2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  13 do niniejszego protokółu.. 
          
ppkt  2  
 

zmiany uchwały Nr  XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 roku, 

Projekt  uchwały stanowi załącznik  Nr  14   do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie,   
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-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie  
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  15 głs  „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/253 /2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  3 

 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2009-2013, 

Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr  16  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –   14 głs. „za” , przy  1 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/254 /2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17  do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  4  

 
zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,  

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –   14 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  1 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/255/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 19  do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  5  
 

przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 
Gminy Lewin Brzeski”, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  20 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie. 
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Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –  15 .głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/ 256/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  6  

 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  22 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie 
 
Inspektor Joanna  Greniuch-Błaszko zgłosiła  w imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego  ustnie wprowadzenie 
autopoprawki  do niniejszego projektu uchwały o wykreślenie w § 28  ust. 2  ponieważ unormowania za-
warte w tym punkcie wynikają z innych przepisów dlatego nie  mogą być powtarzane. W związku z tym  
zapis  ust. 1 pozostawia się bez  numeru.   
 
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –  15  głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się”  
przyjęła niniejszą autopoprawkę. 
 
Następnie Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek  odczytał projekt uchwały  a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –   15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/257/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  7  

 
zatwierdzenia  rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2013r., 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24  do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do projektu planu pracy została naniesiona ko-
rekta dot. roku  oraz  niniejszy plan pracy uzupełniony został o dzień, na który planowane jest odbycie sesji. 
Plany pracy po uchwaleniu Radni otrzymają. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  radnych  –   15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” pod-
jęła Uchwałę Nr   XXXII/258/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu. 
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ppkt  8 

 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2013 rok, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  26 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawili plany pracy Komisji i tak: 

1) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk poinformował, że plan pracy 
jest zgodny z planem pracy Rady Miejskiej a ponadto Komisja planuje dwa posiedzenia wyjazdowe 

2) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński poinformo-
wał, że plan pracy był omawiany na posiedzeniu Komisji, nikt nie wniósł  nowych tematów dlatego 
pozostaje taki jak przedstawiona propozycja na posiedzenie komisji, 

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak odczytał plan pracy Komisji na 2013r. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/259/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  9 

 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXXII/260/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 29  do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt  12 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Antoni  Rak  odczytał  protokół z przeprowadzonej kontroli w dniu           
17 grudnia 2012r., której zakres obejmował  - zamówienie z wolnej ręki na kwotę 248.809.42 (bez podatku 
VAT) tj. „Umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego z dnia 14.02.2011r.” Stwierdził, że w  wyniku 
przeprowadzonej kontroli  Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. 
Protokół stanowi załącznik  Nr 30  do niniejszego protokółu. 

  
Uwag i wniosków do protokółu; nie zgłoszono. 
 
Rada Miejska przyjęła do wiadomości niniejszy protokół przez aklamację. 
 
Do pkt   13 
  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone na dzisiejszej sesji  interpelacje i wnioski przez : 
  

1) Radnego Stefana Kachel w sprawie : 
a) samochodów-reklam – przekazane zostanie Straży Miejskiej i Komendantowi Policji o zwróce-

nie uwagi na to, co się dzieje w rynku w zakresie tych reklam, 
b) oświetlenia  ulicznego i zmiany włącznika zmierzchowego będziemy interweniować w Tauron, 
c) potoku wystąpimy do zarządzającego z interwencją, 
d) wyrwy i jej oznakowania również wystąpimy do  Inwestora  wykonawcy  tej  inwestycji, 

2) Radnego Romana Pudło w sprawie : 
a)  szkoleń dla bezrobotnych – nie dotyczy naszej gminy, 
b) Wypowiedzenia umów naśmieci i deklaracji – umowę należy wypowiedzieć samemu o czym in-

formujemy, dodatkową kampanię informacyjną przygotowujemy , po deklaracje można zgłosić 
się do Wydziału Ochrony Środowiska  lub czekać na dostarczenie. 

3) Sołtysa  Zbigniewa Wierzbickiego z Mikolina w sprawie zatrudnienia osób do koszenia trenów zielo-
nych w okresie letnim to pozostanie tak samo jak w roku ubiegłym. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał informacje na temat realizacji interpelacji zgło-
szonych na poprzednich sesjach tj.  od XXIX sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2012r. XXX sesji odbytej w dniu 
28 grudnia 2012r. XXXI  sesji , która odbyła się w dniu 29 stycznia 2013r. 
Informacja stanowi załącznik   Nr 31 do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt   14  
 
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono wniosków oraz nie przekazano informacji. 
 
Radny Stefan Kachel zwrócił się o wyjaśnienie w sprawie zgłoszonego wniosku dot. wymiany uszkodzonego 
hydrantu w Przeczy? 
 
Prezes Spółki Hydro-Lew Ireneusz Szporek wyjaśnił, że wniosek zostanie wykonany, był zgłoszony na posie-
dzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Radny  Dariusz Zięba z Skorogoszczy  wnosi  o  uzupełnienie  ubytku (dziury)  w jezdni na ul. Słowackiego 
pomiędzy Przedszkolem a „Lewiatanem”.   
 
Sołtys Tadeusz Moroziński zwrócił się z zapytaniem jakie konsekwencje grożą tym, którzy nie złożą deklara-
cji ? 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w takim przypadku wyda decyzje administracyjną zobowiązującą  do 
zapłaty. 
 
Do pkt   15 
 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 1550 zamknął 
obrady  XXXII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Będkowska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

        Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


