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P R O T O K Ó Ł     NR  27/2013 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim            
odbytym w dniu   20  listopada  2013 r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26              

i trwało od godz. 10,00  do godz. 11.00. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Radny Mieczysław Adaszyński Przewodnicząca Komisji Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji. Nieobecni  
usprawiedliwieni Radny Ludwik Juszczak i Radny Dariusz Kraiński. 
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę  zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 2 i 3  do 
protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji  zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego po-
rządek posiedzenia. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do porządku  posiedzenia. 
 
Porządek Komisji przedstawia się następująco: 
1. Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia   

14 października 2013r. do dnia 12 listopada 2013r. 

3. Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 

2) Realizacji  programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 

2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

      Społecznej w Lewinie Brzeskim,  

3) przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Sprawy różne - wolne wnioski. 

 
Komisja w składzie 5  osobowym  -  jednogłośnie  5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 

 

Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. W posiedzeniu Komisji uczestni-

czy Inspektor Piotr Cierpisz, który tymi sprawami się zajmuje. 

Informacja  na ten temat została przekazana  Członkom Komisji do zapoznania się  i stanowi załącznik Nr 3 

do niniejszego protokółu. 

 
Członkowie Komisji i obecni na posiedzeniu nie podjęto dyskusji. 
    
Do pkt  2 

 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia   

14 października 2013r. do dnia 12 listopada 2013r. 

Sprawozdanie jak również projekty uchwał  znajdują się przy protokóle z sesji Rady Miejskiej. 
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Nie zgłoszono zapytań i uwag do sprawozdania. 
 
Komisja w składzie 5  osobowym  -  jednogłośnie  5 głs. „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z dzia-
łalności Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
 
Do pkt   3 
 
Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 

2) Realizacji  programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

 
Komisja nie zgłosiła uwag i zapytań do niniejszej informacji. 
 
Do pkt. 4  
 

Przystąpiono do zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie  
 
ppkt 1 
 

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 

Wprowadzenia dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, jak zgodnie ze Statutem Gminy  Lewin Brze-
ski – Regulaminem Pracy Rady Miejskiej  protokóły będą z godnie z zapisem w regulaminie  
 
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie  5 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 

Projekt uchwały  zmieniający  uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy   Społecznej w Lewinie Brzeskim,  

Wprowadzenia dokonała Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Lenartowicz 
– Warchał. 
 
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie  5 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Wprowadzenia dokonał kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak. 
 
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
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Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie  5 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt. 5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

1) Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński  w sprawie  frekwencji  Sołtysów  na posiedzeniu 
Komisji i Sesji Rady Miejskiej, 

2) Sołtys Leszek Fornal  w sprawie obniżenia  stawki podatku  rolnego na 2014 rok  - w  dyskusji na 
temat podatku rolnego udział wzięli Burmistrz Artur Kotara , Przewodniczący Komisji, Sołtys Elżbie-
ta Ubowska,  

3) Sołtys Anna  Osińska – Dzienniak i Przewodniczący Rady w sprawie : 
a)  oświetlenia ulicznego - odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara, 
b) Narkotyków w szkołach – wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara. 

4) Sołtys Anna  Osińska – Dzienniak  i Tadeusz Moroziński w sprawie opłaty za nieczystości stałe, jaka 
jest ściągalność, czy wszyscy mieszkańcy płacą  - odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara, 

5) Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na sesję zostanie przygotowany projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmiana wieloletniej prognozy finansowej wraz z kwotą pro-
gnoza długu i jakich zmian będzie dotyczyła, 

6) Burmistrz Artur Kotara odniósł się do artykułu w NGO na temat budowy boiska  Orlik w Lewinie 
Brzeskim. 

 
 
 
Na tym protokół zakończono.       Przewodniczący  Komisji 
Protokółowała: M. Będkowska          
              Mieczysław Adaszyński 
 

 
 
 
 


