PROTOKÓŁ NR XXXV/2013
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 r. w sali Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Kierowników Wydziałów,
− Radcę Prawnego,
oraz zaproszonych gości :
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Sołtysów, a szczególnie nowo wybraną Sołtys w Sołectwie Buszyce P. Grażynę Michalską.
Radnych, oraz wyborców biorących udział w obradach oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji Radni :
1) Władysław Górka,
2) Jacek Kraiński
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Przystępując do realizacji punktu 3 przedstawienie porządku obrad sesji poinformował, że wpłynęły dwa
wnioski do porządku obrad :
1. 16 kwietnia 2013r. Nr FN.II.3021/30/2013 a więc przed posiedzeniami Komisji wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie,
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
nie przedstawiał uzasadnienia gdyż projekty były omawiane i opiniowane na posiedzeniach Komisji.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
2. W dniu dzisiejszym otrzymał wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad dotyczącego Statutu Gminy Lewin Brzeski z uwagi na konieczność uzyskania do herbu Gminy opinii Komisji Heraldycznej
działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – odczytał uzasadnienie do wniosku.
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Zapytania lub uwagi.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że cztery miesiące temu na posiedzeniu Komisji Statutowej było sygnalizowane aby wystąpić do właściwego organu o opinię. Czekaliśmy cztery miesiące i dopiero w dniu dzisiejszym będziemy występować. Tak więc od posiedzenia Komisji do uchwalenia Statutu być może minie rok
a może półtora.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wynika to z tego, iż propozycja herbu jest propozycją Rady Miejskiej
a nie Komisji Statutowej dlatego po posiedzeniach Komisji , na których był przedstawiany projekt Statutu
możemy wystąpić z wnioskiem o opinię.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 1 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła wnioski.
W związku z tym porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
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Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółów z XXXII , XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Ocena zasobu pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz
sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok
2012 – podjęcie uchwał w sprawie :
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
2) przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2012.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2012r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 lutego
2013r. do dnia 09 kwietnia 2013r.
Podjęcie uchwał w sprawie :
1) przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
2) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) nadania nazwy ulicy „Akacjowa” w Łosiowie,
4) zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski.
5) zmian w budżecie,
6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim protokółu z przeprowadzonej kontroli.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z poprzednich sesji w bieżącej kadencji,
− Nr XXXII/2012 , która odbyła się w dniu 05 marca 2013r.,
− Nr XXXIII/2013, która odbyła się w dniu 28 marca 2013r.,
− Nr XXXIV/2013, która odbyła się w dniu 10 kwietnia 2013r.
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi lub wnioski do
treści protokółu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili życzenie
otrzymania projektu protokółu oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady gdzie Radni mieli możliwości zapoznać się z ich treścią.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokółów.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z :
1) XXXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 05 marca 2013r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
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2) XXXIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 marca 2013r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 1 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
3) XXXIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 kwietnia 2013r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa w n o s i o
1) utwardzenie drogi (polnej gruntowej) ul. Słonecznej w Łosiowie przy której zostały wybudowane nowe
budynki i mieszkańcy mają problem z dojazdem do swoich posesji oraz wyrównanie nawierzchni ulicy
Stawowej , szczególnie w miejscu obok zbiornika p.poż. i wjazdu obok sklepu,
2) zgłosił problem zanieczyszczenia zbiornika p.poż. w Łosiowie. W roku ubiegłym był czyszczony jednak
właściciele przyległych posesji konsekwentnie dążą do tego aby go zlikwidować , niszczona jest siatka
ogrodzeniowa i wysypywane są rozmaite odpady.
Radny Dariusz Zięba z Skorogoszczy prosi w imieniu mieszkańców ul. Cichej w Skorogoszczy o utwardzenie drogi. Firma Remondis nie chce wjeżdżać na tą ulicę gdyż nawierzchnia jest miękka błotnista.
W związku z tym mieszkańcy muszą wystawiać pojemniki na nieczystości stałe na ul. Armii Krajowej.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski :
Sołtys Anna Osińska – Dzienniak z Ptakowic wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi z Lewina Brzeskiego do Ptakowic szczególnie na wysokości
Ptakowic. Po okresie zimowym widocznych jest bardzo dużo ubytków, co stwarza niebezpieczeństwo dla
użytkowników drogi.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że w okresie międzysesyjnym :
1. uczestniczył w uroczystościach takich jak:
1) wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które odbyło się 18 lutego br.,
2) VII turnieju podnoszenia ciężarów w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy o puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego
3) 10 rocznicy nadania imienia „Kawalerów Orderu Uśmiechu” Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy,
4) śniadaniu wielkanocnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej , Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim .
2. Do Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma :
1) z dnia 05 marca 2013r. złożone przez P. Michała Matkowskiego zam. w Lewinie Brzeskim dot. uchwalenia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego o gospodarce odpadami komunalnymi - temat
był przedstawiany na poprzedniej sesji i Radni otrzymali pocztą elektroniczna zarówno pismo i proponowana odpowiedź na nie. W dniu dzisiejszym mamy zająć stanowisko w tym temacie, w związku
z tym proponuje przyjęcie następującego stanowiska „ Rada Miejska w Lewinie Brzeskim na
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podstawie § 20 ust. 1 i 2 pkt 1 Statutu Gminy Lewin Brzeski ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 54 poz. 1055 z
dnia 16 lipca 2003r. z późn. zm.) , po zapoznaniu się z pismem Pana Michała Matkowskiego z dnia 7
marca 2013r. dotyczącego niekonstytucyjności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku o d s t ę p u j e od rozpoznania w/w pisma w trybie właściwym dla skarg i
wniosków w rozumieniu działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego, a to z braku kompetencji do oceny przez Radę przepisów prawa stanowiących podstawę jej działania”.
Radny Roman Pudło poprosił Radce Prawnego o przybliżenie niniejszego tematu.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że do kompetencji Rady należy rozpatrywanie skarg
i wniosków w rozumieniu przepisów Kpa pismo P. Michała Matkowskiego zawiera szereg postulatów
dotyczących ustawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami , co nie mieści się w kompetencjach
Rady, dotyczy funkcji sprawowanych przez władze sądowniczą i trybunał. Ponieważ Rada działa na
podstawie przepisów uchwalonych ustaw i podjęła w tym zakresie uchwały nie powinna wyrażać opinii co do powyższych kwestii , szczegóły określające formuły zachowania w tym przypadku zawiera
pismo, z którym Radni się zapoznali i jest uzasadnieniem do stanowiska przedstawionego przez Przewodniczącego Rady.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego stanowiska.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących
się” przyjęła stanowisko w niniejszej sprawie.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
2) z dnia 14 marca 2013r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie orzeczenia nieważności
uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w części dot. oświadczenia sytuowanego w deklaracji - pismo to jest umieszczone w BIP . Chodzi o to, że w deklaracji podano konsekwencje prawne wynikające z kodeksu karnego art. 233 , jedynie to zostało zakwestionowane
w części dotyczącej konsekwencji prawnych. W związku z tym uchwała dalej obowiązuje tylko bez
tego przepisu.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że tak zostały tylko z druku deklaracji wykreślone zapisy dotyczące pouczenia o odpowiedzialności karnej . Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej koncentrowały się , że to pouczenie wynikające z innych przepisów prawa jest zbędne.
3) z dnia 13 marca 2013r. mieszkańców z ulicy Rynek w Lewinie Brzeskim , w którym wnoszą pod adresem Rady Miejskiej i Burmistrza poważne zastrzeżenia co do sposobu w jaki wprowadzono w naszej
gminie nowe zasady odbioru śmieci oraz wysokości opłat z tego tytułu /pismo zostało odczytane/ ,
po zapoznaniu się z opinią prawną poinformował, ze w przypadku Rady Miejskiej nie ma wskazania
na konkretne uchybienie prawne , są to oczekiwania nie poparte żadnym przepisem. Dzialiśmy w
granicach prawa i taka uchwała została podjęta . Wielu Radnych konsultowało w gronie swoich wyborców . Następnie przedstawił projekt stanowiska o treści: „ Stanowisko Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim w sprawie pisma grupy mieszkańców z dnia 13 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca
2013r.) - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim na podstawie § 20 ust. 1 i 2 pkt 1 statutu gminy Lewina
Brzeski, po zapoznaniu się z pismem grupy mieszkańców Lewina Brzeskiego (Rynek) dotyczących
wprowadzonych nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, a to w związku z przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku, odstępuje od rozpoznania
w/w pisma w trybie przewidzianym przepisami działu VIII kpa – skargi i wnioski. Rada wskazuje na
zasadę „nemo iudex causa sua” (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie) podkreśla, iż zgodnie
z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym trybem właściwym przy
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naruszeniach prawa jest złożenie przez osoby mające interes prawny – skargi na podjęte uchwały
w trybie określonym wyżej wymienionym przepisem ustawy o samorządzie gminnym.”
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zabierając głos powiedział, że nie do końca może
zgodzić się z treścią tego pisma, gdyż w przypadku m. Łosiów na dwóch zebraniach wiejskich na pewno były przedstawiane informacje na ten temat. Burmistrz Lewina Brzeskiego szczegółowo na tyle na
ile mieliśmy wiedze informował na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podejmując tego typu uchwałę obciążamy również siebie nie jesteśmy wyjęci spod jurysdykcji tej
ustawy. Koszty te na dzień dzisiejszy musimy ponosić, jedynym rozwiązaniem pozytywnym sprawy
będzie rozstrzygnięcie przetargu, który niebawem się odbędzie odnośnie wywozu nieczystości. Po
przetargu będziemy mieli więcej informacji, czy będzie można obniżyć stawkę za wywóz ,czy może
być tak, że trzeba będzie podwyższyć.
Radny Dariusz Zięba proponuje , żeby uspokoić te niepokoje społeczne bo takie są, zawrzeć w tym
stanowisku dobrą wolę w celu uspokojenia sytuacji , tak jak Pan Burmistrz powiedział na posiedzeniu
Komisji , że w miesiącu lipcu może się wszystko rozstrzygnąć i może należałoby mieszkańcom wyjaśnić, pisząc , że w miesiącu lipcu wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom , społecznym niepokojom czy
niezadowoleniom.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski zwrócił uwagę, że adresatem pisma skierowanego przez grupę
mieszkańców była zarówno Rada jak i Burmistrz . Stanowisko Rady dotyczy tej części, co do której
adresatem może być Rada, czyli podjętych uchwał natomiast Burmistrz Lewina Brzeskiego w odrębnym piśmie informuje grupę mieszkańców o szeroko podjętych działaniach jak również wskazuje na
uzasadnienie tych podjętych decyzji . Stanowisko Rady nie zawiera zatem kompletnej odpowiedzi na
przedstawione pismo. W piśmie Burmistrza jest też odesłanie do podejmowanych działań do informacji, które na burząco będą przekazywane a są związane z problematyką gospodarki odpadami, jak
również jest informacja o działaniach, które będą podjęte na dzisiejszej sesji a odpowiadają potrzebom społecznym czyli modyfikacji zasad i regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że nie znana jest mu treść odpowiedzi Burmistrza Lewina Brzeskiego
ale chciałby aby w odpowiedzi Rady była przedstawiona dobra wola , takie jest Jego zdanie, nie wie
jakie zdanie mają pozostali radni w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński powiedział, że nie chciałby na okrągło czegoś
obiecywać bo życie napisze nam taki scenariusz, że nie będziemy mogli w ogóle się wytłumaczyć.
Uważa, że należy pozostawić w takiej formie jak zostało przedstawione . Jeżeli w przetargu zostanie
rozstrzygnięte to „być może” będziemy mieli dobre wiadomości.
Radny Dariusz Zięba podtrzymuje aby w stanowisku przedstawić dobrą wolę radnych. Jeżeli Burmistrz
w swoim piśmie odważnie wypowiedział się o działaniach i zamierzeniach to również Rada Miejska
powinna się do tego ustosunkować.
Radny Roman Pudło wystąpił z propozycją w związku z tym, że mieszkańcy w piśmie powołują się na
to, że informacji na temat wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami nie było w prasie lokalnej, ani nigdzie nie było na ten temat mowy to może sprowokować wywiad w którym weźmie
udział Burmistrz i Przewodniczący Rady i pewne sprawy powyjaśniać.
Radny Robert Laszuk dodał by jedno zdanie do tego stanowiska , że jest to stan zawieszony do którego zostaliśmy zmuszeni. Jak się wszystko rozstrzygnie a nasza wolą jest to i jak wszystko wyjdzie po
naszej myśli być może obniżymy opłatę.
Ponieważ temat nie rozstrzygnięto Przewodniczący Rady zaproponował powrócić do tematu
w punkcie wolne wnioski .
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Radny Ludwik Juszczak uważa, że nie powinna to być propozycja Radcy Prawnego ,która znamy. Powinna to być propozycja radnych. Byłoby wskazane żeby przeanalizować tą sprawę na posiedzeniach
Komisji i wypracować odpowiedz dla mieszkańców w sposób bardziej ogólny przedstawiając nasze
intencje bo my też zgadzamy się z ich stanowiskiem.
Jednym, z powodów , który ma wpływ na to, że prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny zajmie się
tą sprawą jest to, co podnosił P. Michał Matkowski w swoim piśmie, że wszystko stoi „na głowie”.
Najpierw ustala się stawki a dopiero później ogłasza przetarg . Myśli, że stanowisko rady powinno być
omówione na posiedzeniach Komisji gdyż powinniśmy w poważny sposób traktować naszych wyborców. Przedyskutować na posiedzeniach Komisji i przygotować pismo w tym duchu, że nie do końca
mamy wpływ na te rozwiązania. Nie tak, że Radca przygotuje pismo a Rada przegłosuje.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski przypomniał, że pismo dotyczy uchwał już podjętych. Informacja
skierowana do mieszkańców jest informacją wskazującą na to, że ustawa o samorządzie terytorialnym dopuszcza możliwość zaskarżenia uchwał o ile uchwały te naruszają prawo. Ta część informacyjna wynika ze statutu i kompetencji Rady , która to Rada może podejmować oświadczenia i deklaracje. Terminy dotyczące wniesienia skargi są terminami zawitymi stąd to stanowisko zostało przygotowane możliwie szybko.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek w związku z przedstawieniem dwóch rozbieżnych stanowisk
proponuje w formie głosowania podjąć decyzję, czy na dzisiejszej sesji zajmiemy się tym tematem,
czy odłożymy na kolejną.
Radny Stefan Kachel uważa, że cała ta dyskusja jest zbędna ponieważ podjęliśmy uchwał y, ustaliliśmy stawki i nie będziemy tego zmieniać. Zmienimy to dopiero po przetargu, z drugiej strony społeczeństwo obudziło się teraz w momencie gdy otrzymało deklaracje do wypełnienia. Wiadomo, że
uchwała śmieciowa nie została wymyślone przez nas, została narzucona z góry i dlatego uważa, że
temat jest zamknięty. Wysokość stawki opłaty za odpady komunalne nikomu się nie podoba jak tak
samo , były posiedzenia Komisji i konsultacje z sołtysami , radnych ze społeczeństwem na których
omawiane były te tematy .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie, kto jest za tym aby temat ten rozpatrzyć na tej sesji w temacie – wolne wnioski.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 7 głs. „za” przy 4 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
wypowiedziała się za rozpatrzeniem tematu na obecnej sesji w punkcie wolne wnioski.
4) z dnia 8 kwietnia 2013r. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność
uchwały nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z powodu
istotnego naruszenia prawa – informacja ta została umieszczona w BIP przy uchwale. Uchwała została
zakwestionowana z powodu przekroczenia o jeden dzień terminu jej podjęcia.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem jakie z tego tytułu są skutki?
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, że stawki zaproponowane przez Spółkę „HydroLew” zostały nie zmienione i będą obowiązywały od 1 kwietnia br.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski dodał, że w sytuacji gdy Rada Miejska nie podejmuje uchwały
w określonym terminie a przedsiębiorca w ustawowym terminie zgłasza wniosek o zatwierdzenie
nowych taryf wiążące jest stanowisko przedsiębiorcy. Spółka „Hydro – Lew” wniosek taryfowy złożyła
w terminie ogłosiła stawki i tym samym stawki te są stawkami obowiązującymi.
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5) z dnia 6 kwietnia 2013 złożone przez P. Jana Popko zam. w Przeczy dot. interwencji w sprawie podłączonych szamb do rowu przyległego do gruntów rolnych, które odczytał.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym pismem.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przekazanie niniejszego pisma do załatwienia zgodnie z kompetencja Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących
się „ wyraziła zgodę.
6) z dnia 18 kwietnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2012r. – opinia ta będzie umieszczona w BIP
Radny Ludwik Juszczak poprosił o przesłanie opinii e-mail.
7) zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013r.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Z uwagi na nieobecność Radnych Rady Powiatu z terenu gminy Lewin Brzeski - informacja nie była przedstawiana.
Do pkt 9
Ocena zasobu pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok
2012.
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Sprawozdanie z działalności M-GOPS stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Komisje Rady Miejskiej wypracowały stanowiska do materiałów przedłożonych pod obrady sesji na posiedzeniach w dniu :
- 17 kwietnia 2013r. Komisja Rozwoju Gospodarczego
- 17 kwietnia 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 9 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 10 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z „Oceną zasobu pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej” i zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - po zapoznaniu się z „Oceną zasobu pomocy społecznej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2012 zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał
w sprawie - przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski i przyjęcie sprawozdania
z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2012.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/267/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego do
projektu uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2012
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego odczytał stanowisko , w którym Komisja po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za
rok 2012 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie jego przyjęcia.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania
z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2012 następnie
poddał pod głosowanie
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/268/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu
Do pkt 10
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze sprawozdania
Do pkt 11
Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2012r.
Informacja stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją
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Radny Robert Laszuk jako Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” poinformował, że jest to organizacja pożytku publicznego, która zbiera 1% tzw. należnego podatku w sprawozdaniu jest to bardzo szeroko opisane m.in. 1% służy na rehabilitację i dowóz osób niepełnosprawnych
na zajęcia . W tym roku po siedmiu latach musieliśmy wymienić samochód. Część tych środków prawie 60%
kwoty wartości samochodu został pokryty z przekazanego 1%. Chce podziękować Burmistrzowi za wydanie
pozwolenia a Panu Marcinowi Kuleszy dziękuje za udzieloną pomoc i osobiste zaangażowanie w przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnie z która mogliśmy zakupić „Busa” do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę.
Wznawiając obrady Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad.
Do pkt 12
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 lutego
2013r. do dnia 09 kwietnia 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze sprawozdania
Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
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 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/ 269/2013 w powyższej sprawie.
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Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Sołtysa Zbigniewa Toczka o przedstawienie sprawozdania
z działalności w okresie kadencji, która trwała dwa lata.
Sołtys Zbigniew Toczek przedstawił sprawozdanie z działalności informując, że w okresie 2 letniej kadencji
wykonano w Sołectwie szereg prac zmierzających do poprawy estetyki wsi między innymi :
W 2011 roku
− wykonano wycinkę starych drzew wokół stawu , w to miejsce zasadzono 210 sadzonek świerka
w całej miejscowości,
− pomalowano pomosty nad stawem,
− zarybiono staw,
− przeprowadzono remont krzyża,
− wykonano remont świetlicy – malowanie rynien i elewacji,
− zorganizowano - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn „Janowy” – 24 czerwca, festyn dożynkowy.
Sołectwo brało udział w konkursie piękna wieś zajmując drugie miejsce.
W 2012roku :
− wykonano zarybienie stawu,
− zorganizowano – Dzień Kobiet , festyn „Janowy”, festyn dożynkowy, zawody wędkarskie o puchar
Sołtysa i gry,
− pomalowano domek na terenie przynależnym do stawu i wykonano ogrodzenie placu.
Na zakończenie złożył podziękowanie za uwagę i współpracę.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/270/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Burmistrz Artur Kotara i Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożyli p. Zbigniewowi Toczek podziękowanie za prace na rzecz społeczności lokalnej w okresie pełnienia funkcji Sołtysa wręczając list gratulacyjny.
ppkt 3
nadania nazwy ulicy „Akacjowa” w Łosiowie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/271 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 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 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/272 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
zmian w budżecie
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że Komisja miała dylemat odnośnie jednego z zapisów w projekcie uchwały a mianowicie dotyczącego zwiększenia środków
w wysokości 18.000 zł na odrestaurowanie pomnika ku czci poległych w latach 1914 – 1918. Dyskusja była
burzliwa i aby nie blokować podjęcia uchwały, która wprowadza inne zmiany Komisja zaopiniowała warunkowo pozytywnie z wnioskiem do Burmistrza Lewina Brzeskiego aby przeanalizować jeszcze raz tą sytuację, ponieważ zdaniem większości członków Komisji w obecnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się
gmina jest wysoce nie wskazane zajmowanie się odrestaurowaniem pomnika , kiedy gmina jest pozbawiona oświetlenia w nocy, są nie załatane dziury w drogach itd. Po prostu brakuje na dużo ważniejsze zadania
pieniędzy. Z tym jest jeden problem taki, że te środki nie mogą iść na wydatki bieżące związane z remontami, utrzymaniem szkół i przedszkoli .
Więc zgłasza w n i o s e k o przeznaczenie tych środków, ponieważ jest wykonana dokumentacja na budowę ulicy Sąsiedzkiej przebiegającej od ul. Kościuszki do ul. Cichej w Lewinie Brzeskim na rozpoczęcie Ietapu budowy tej ulicy. Przy ulicy tej mieszka kilkadziesiąt rodzin argumenty są takie, że droga ta od 1945
roku nie była remontowana , po każdym opadzie deszczu na tej ulicy jest breja , ludzie grzęzną po kolana ,
więc te środki trzeba przeznaczyć na odbudowę-budowę tej ulicy , połączyć tą ulicę z ostatnim odcinkiem
ul. Cichej, którą też trzeba ukończyć ponieważ jest nie utwardzona i trudno jest nią przejechać.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że o przeprowadzenie remontu ul. Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim
zgłaszał wniosek . Otrzymał odpowiedź, że remont zostanie wykonany o ile będą środki w budżecie na realizację tego zadania. Wracając do sprawy pomnika nie chciałby aby znalazł się tam zapis „Ku czci poległych
itd.” jeżeli doszłoby do odrestaurowania proponuje nazwać „Odrestaurowanie pomnika lwicy” .
Zgadza się z wnioskiem Radnego Roberta Laszuk.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
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Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że te zmiany w budżecie dotyczą - jest to uchwała wieloskładnikowa
i albo blokujemy całkowicie albo nie. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego żeby nie blokować
wszystkich zmian w budżecie zaopiniowana została warunkowo pozytywnie z wnioskiem co jest zapisane
w protokole z posiedzenia, że będziemy nadal myśleć jak te środki zagospodarować. Jest mu przykro,
bo powinniśmy dbać o dziedzictwo kulturowe itd. ale w tej sytuacji finansowej jakiej jest gmina z punktu
społecznego i politycznego to jest strzał samemu sobie w kolano. Natomiast może na drugi rok się poprawi
, może ta reguła Rostowskiego zmięknie i wtedy wrócimy i wtedy jeżeli sytuacja się poprawi to będzie głosować za odrestaurowaniem pomnika oczywiście z inną tablicą.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy jest zdecydowany aby zmienić nazewnictwo zapisie uchwały.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że jeżeli jest taka wola Rady to może wnieść autopoprawkę zapisu ale jest
wniosek Radnego Roberta Laszuk , który zostanie poddany pod głosowanie.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem jaka jest treść tego wniosku?
Radny Robert Laszuk przedstawił treść wniosku – wnoszę o przeznaczenie kwoty 18.000 zł na I etap budowy ul. Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego Roberta Laszuk.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uwzględniający przyjęty wniosek a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/273/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoza kwoty długu
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 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 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXV/274/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
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Do pkt 14
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim protokółu z przeprowadzonej kontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej
w dniu 25 marca 2013r. z realizacji wniosków (wizja lokalna) zgłoszonych w trakcie kontroli realizowanych
inwestycji w roku 2011 pn.
1. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Przecza”,
2. „ Remont nawierzchni drogi ul. Parkowa w m. Mikolin – działka nr 254 i 250/3”
Protokół stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podsumowując poinformował, że jak wynika z odczytanego protokółu Komisja ponownie wnioskuje o usunięcie następujących usterek
1. Zniwelować tereny zielone do wysokości obrzeża trawnikowego (zgodnie z projektem opisu technicznego str.46),
2. Wykonać z krawężników wjazd na obiekt - zgodnie z dokumentacją (str. 46),
3. Brak opaski z obrzeża i kostki od strony północno-wschodniej.
wnioski te zostaną przyjęte przez Radę Miejską w głosowaniu. Następnie poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że Rada Miejska w Lewinie Brzeskim przyjmuje protokół z kontroli realizacji wniosków przeprowadzonej w dniu 25 marca 2013r. a dotyczącej zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-sportowego w miejscowości Przecza , remontu nawierzchni drogi ul. Parkowa w m. Mikolin
wraz z wnioskami Komisji . Rada zalecenia zawarte we wnioskach przekazuje do wykonania Burmistrzowi
Lewina Brzeskiego w ramach umów zawartych z wykonawcami opisanych zadań.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania – Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głs. „za” , przy
0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” przyjęła protokół wraz z wnioskami, które zostaną przekazane
Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do realizacji.
Do pkt 15
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Lewina Brzeskiego , który poinformował jak będą realizowane wnioski zgłoszone na niniejszej sesji a mianowicie, wnioski zgłoszone przez :
1) Radnego Mieczysława Adaszyńskiego – w sprawie remontu drogi ul. Słonecznej i Stawowej w Łosiowie –
w budżecie gminy na ten rok mamy 6.000 zł , jeżeli w ciągu roku uda się wygospodarować dodatkowe
środki to będziemy realizować,
2) Radnego Dariusza Ziębę – w sprawie nieprzejezdnej ul. Cichej w Skorogoszczy – wystosowano pismo do
Firmy Remondis, pracownicy Urzędu wykonali zdjęcia i poproszono aby Remondis do posesji na tej ulicy
dojeżdżał,
3) Sołtys Anna Osińska-Dzienniak – w sprawie załatania dziur na drodze wojewódzkiej do m. Ptakowice –
wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o jak najszybsze wykonanie.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił realizację wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
Informacja stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Do pkt 16
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono wniosków oraz nie przekazano informacji.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powracają do tematu pozostawionego w pkt. 7 do rozpatrzenia
pismo mieszkańców ul. Rynek w Lewinie Brzeskim proponuje po konsultacji z Radcą Prawnym poinformował, że mamy taką możliwość wesprzeć odpowiedź informacją popartą działaniem , że Rada Miejska zwraca się z apelem do tworzących ustawę o jej zmianę . Czy Radni są za tym aby wystosować apel, czy nie.
Radny Roman Pudło jest jak najbardziej za tym aby wystosować apel.
Radny Robert Laszuk ma nadzieję, że ta ustawa zostanie przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niezgodną z Konstytucją. Wystosowanie apeli nic nie da, możemy jedynie dla czysto propagandowych celów napisać taki apel ale nic poz tym.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, czy treść apelu jest przygotowana ?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie został przygotowany może z pomocą Radcy Prawnego przygotujemy na następną sesję. Na posiedzeniach Komisji temat zostanie omówiony i zgłoszone ewentualne uwagi
co do treści apelu.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z prośbą aby służby budowlane poważnie potraktowały zgłoszony wniosek w sprawie spalonej stodoły pozbawionej konstrukcji dachowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Zamkowej sklepienie ceglane bramy wyjazdowej grozi zawaleniem. W związku z tym, że ściana podłużna stodoły graniczy z ulica Zamkową występuje bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników tej
ulicy a zwłaszcza młodzieży szkolnej .
Przewodniczący Rady za zgodą radnych udzielił głosu mieszkańcowi.
P. Michał Matkowski zabierając głos poruszył sprawy dotyczące ustaw, Konstytucji i zgodności ustaw z Konstytucją (temat poruszony w piśmie).
Do pkt 17
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1610 zamknął
obrady XXXV sesji Rady Miejskiej.
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