
 

  PROTOKÓŁ  NR   XLII/2013 
 
z   XLII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej  w dniu  13 grudnia  2013 r.   w sali  oświatowej 
Miejsko- Gminnego Domu Kultury  w  Lewinie Brzeskim. 
 

         Otwierając obrady  XLII  w bieżącej kadencji sesję  Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim    o godzinie  
14ºº Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  Włodek  powitał : 

− Pana Artura Kotarę Burmistrza Lewina Brzeskiego, 

− Pana Dariusza Struskiego Zastępcę Burmistrza, 

− Panią Barbarę Chyżą Sekretarza Gminy, 

− Panią Urszulę Smolińską Skarbnika Gminy  

− Pana Sławomira Ostrowskiego Radce Prawnego  

− Pana Pawła Chojnackiego Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim  

Państwa Radnych  i stwierdził, iż zgodnie z listą obecności  w sesji uczestniczy 13  radnych, co wobec usta-

wowego składu Rady wynoszącego 15  radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawo-

mocnych uchwał. Nieobecni – Radny Władysław Górka i Radny Dariusz Kraiński. 

Listy obecności  radnych oraz  zaproszonych osób stanowią załączniki  Nr 1, 2  do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Waldemar Włodek,  poinformował, że  sesja  została  zwołana w trybie art. 20 ust. 3 usta-

wy z dnia   08 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  na wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia               

11 grudnia 2013r.,który  następnie odczytał. 

Wniosek stanowi załącznik   Nr 3  do niniejszego protokółu. 

 

Zgodnie z wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco : 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 

4. Interpelacje  i zapytania Radnych.   

5. Podjęcie uchwały  w sprawie : 

1) zmian  w budżecie  -  projekt  uchwały  zostanie  przekazany  i  omówiony na sesji. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Obecni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad. 

 

Do pkt 4 
  

 Interpelacje  i zapytania radnych. 

 

Radna Anna Zacharewicz  z Nowej Wsi Małej zwróciła się z zapytaniem,  czy został rozwiązany problem  

niedrożnej  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Ptakowice. 

 

Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zwrócił się z zapytaniem, czy obecna sesja związana jest z roczni-

cą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Romana Pudło  wyja-

śniając, że jest to całkowita zbieżność  bo  we wniosku  Pana Burmistrza  nic takiego nie zauważył . Sesja ta 

została zwołana w jednym celu jak wiadomo z wniosku  w sprawie podjęcia uchwały dot. zmian w budże-

cie.  

 

U w a g a:  stan Radnych wynosi  14 doszedł Radny Władysław Górka. 

 

Do pkt. 5  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie: 
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ppkt.  1 

 

  zmiany w budżecie 

Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr  4 do niniejszego protokółu. 

 

Wprowadzenia do omawianego  projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego 

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 

 

Zapytania i uwagi : 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili   –  Radny Robert Laszuk jakie drogi będą remontowane 

za kwotę 30.000,-zł., Radny  Roman Pudło dot. dotacji celowej na przedszkola,  

 

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że będzie wykonany  remont dróg tłuczniowych na osiedlach – dojazdy do 

nowo wybudowanych budynków w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie. 

 Natomiast Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła w sprawie dotacji celowej do oświaty oraz poin-

formowała, że jeszcze w tym roku  otrzymamy dotacje na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Ło-

siów z Ministerstwa Sportu. Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, w jakiej kwocie otrzymamy dotacje na budo-

wę sali gimnastycznej. 

 

Radni Mieczysław Adaszyński i Radny Dariusz Zięba poruszyli temat  Filii  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Lewinie Brzeskim, w których brak środków na opłaty za media. 

 

Odpowiedzi udzielił na poruszony przez Radnych temat Burmistrz Artur Kotara. 

 

Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Rada Miejska w obecności  14  radnych  –   jednogłośnie  14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/314/2013             

w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5  do niniejszego protokółu. 

 

Do pkt.6    
 
Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny  Mieczysław Adaszyński z Łosiowa  w n o s i  o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  o podcię-

cie konarów drzew na drodze z Łosiowa do Jasiony. 

 

Radny Stefan Kachel z Przeczy  w n o s i  o wystąpienie do Starostwa Powiatowego i radnych Powiatowych        

z naszej Gminy o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie budowy chodnika w m. Oldrzyszowice ze 

względu na bezpieczeństwo pieszych zwłaszcza dzieci dochodzących do przystanku autobusowego przy 

wzmożonym ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miejscowość. 

 

Radny  Antoni Rak z Lewina Brzeskiego  w n o s i  o przeprowadzenie przeglądu oświetlenia ulicznego           

w rynku w Lewinie Brzeskim (południowa pierzeja) – lampy cały czas mrugają, trzy żarówki nie świecą. 

 

Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest realizacja inwestycji 

„rowerem po gminie” ? 

 

Burmistrz Artur Kotara poinformował, że jest w trakcie realizacji do tygodnia projekt będzie zrealizowany, 

w zadaniu tym przewidziane jest również  wydanie  folderu  o  szlaku, oznakowanie , ławki – miejsca odpo-

czynku.  
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Następnie  Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi dla Radnej Anny Zacharewicz na zgłoszone zapytanie 

dotyczące kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptakowice. Według stanu prawnego Agencja Nieruchomo-

ści Rolnej przekazała oczyszczalnie ścieków  wraz z kanalizacją dla gminy Olszanka. W związku z tym gmina 

Olszanka powinna zajmować się kanalizacją ale twierdzi, że kanalizacja nie należy do nich.  

Doraźnie zostały oczyszczone studzienki kanalizacyjne przez naszą Spółkę Hydro-Lew  natomiast docelowo 

Prezes Spółdzielni  powinien podać do Sądu Gminę Olszanka o to, że nie wywiązuje się ze swoich obowiąz-

ków. 

 

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.  

 

Do pkt. 7 
 

    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar  Włodek   o godz.  14
40 

                 
 

zamknął obrady   XLII  sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokółowała :  

Małgorzata Będkowska 

 

   

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

         Piotr  Barszcz     Waldemar  Włodek 

 


