PROTOKÓŁ NR XLIII/2013
z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Radnych,
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
oraz zaproszonych gości :
− Komendanta Straży Miejskiej
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński,
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioski i do porządku obrad sesji
1) Burmistrza Lewina Brzeskiego
1) z dnia 18 grudnia 2013r, o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 jako ppkt 12 projektu
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
2) z dnia 30 grudnia 2013r, o wprowadzenie do porządku obrad w pkt.10 jako ppkt. 13 i 14 dodatkowych projektów uchwał w sprawie :
a) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
b) zmian w budżecie.
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
2) własny ( zgłoszony ustnie) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 11 dot. Podjęcie
oświadczenia w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu elementarnego
określonego w w/w planie symbolem 2 KP natomiast pozostałe punkty porządku otrzymują kolejne numery.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszych wniosków.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszone wnioski.
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Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółów z XLI i XLII 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.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 listopada
2013r. do dnia 12 grudnia 2013r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenie budżetu gminy na 2014r. :
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu,
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
5) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2014,
6) zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany
rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 –
2013,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń –
Pasikurowice/Wrocław,
8) zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”,
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
11) rocznego planu kontroli na 2014r.
12) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski,
13) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
14) zmian w budżecie.
11. Podjęcie oświadczenia w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia
2004r. dla terenu elementarnego określonego w w/w planie symbolami MN3 i RM4.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z XLI sesji , która odbyła się w dniu
26 listopada 2013r. i z XLII sesji, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2013r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że przekazane zostało radnym pismo Radnego Ludwika Juszczak, który wnosi
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o uzupełnienie zapisu w protokóle z XLI sesji Rady Miejskiej na stronie 6 po wypowiedzi Radnego Rady
Powiatu Brzeskiego Andrzeja Kostrzewy o swoją wypowiedź i Radnego Roberta Laszuk. Treść wypowiedzi,
którą wnosi o wpisanie przedstawia się następująco :
„Następnie głos zabrał radny Ludwik Juszczak ,który zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja Kostrzewy o złożenie wygłoszonego oświadczenia w formie pisemnej. Ponadto zaproponował żeby ten , jeszcze raz
przeczytał artykuł , którego dotyczyło oświadczenie bo wtedy jak stwierdził cyt. „.. może Pan zrozumie o co
tam chodzi”
Ustosunkowując się do prośby radnego, Pan Andrzej Kostrzewa stwierdził , że cyt. „czyta się również tytuły a nie tylko treść „ Ponadto podkreślił, że sesja jest protokołowana i nagrywana w związku z czym
nie widzi potrzeby składania dodatkowych informacji.
Głos zabrał też radny Robert Laszuk, który w związku z artykułem jaki ukazał się w Niezależnej Gazecie Obywatelskiej - napisanym przez Ludwika Juszczaka - a dotyczącym budowy boisk Orlik w parku miejskim w Lewinie Brzeskim , dwukrotnie nazwał radnego kłamcą i manipulantem zarzucając ponadto ,że
napisał nieprawdę. Kończąc swoje wystąpienie - radny Robert Laszuk zwrócił się do radnego Juszczaka z
następującym stwierdzeniem - „trzeba się wstydzić ,że pan tu siedzi ”. ”
Następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi lub wnioski do treści protokółu i proponowaną poprawkę wniesioną przez radnego.
Radny Robert Laszuk wniósł o uzupełnienie wypowiedzi zaproponowanej przez Radnego Ludwika Juszczak
następująco – po słowach „ w Niezależnej Gazecie Obywatelskiej” dodać „„ Nr 10 wydania specjalnego”
oraz po słowach „ w Lewinie Brzeskim” dodać „wobec tego co tu powiedziano”.
Odbyła się dyskusja nad wniesioną poprawką do protokółu , w której głos zabrali Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek, Radny Robert Laszuk, Radny Roman Pudło, Radny Ludwik Juszczak.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do protokółu z XLI sesji zgłoszonej przez Radnego Ludwika Juszczak i uzupełnionej przez Radnego Roberta Laszuk.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głs. „za” przy 3 głs. ”wstrzymujących się” 1 radny nie głosował
/Radny Ludwik Juszczak/ poprawkę przyjęto.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XLI sesji,
która odbyła się w dniu 26 listopada 2013r. uzupełnionego o przyjętą poprawkę.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” przyjęła
protokół z XLI sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XLII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
w dniu 13 grudnia 2013r, dodając, że do treści tego protokółu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła niniejszy protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej w n o s i o
1) zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych segregowanych – plastików, raz na miesiąc a nie jak dotychczas raz na 2 miesiące.
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2) w imieniu mieszkańców zamieszkałych obok piekarni w Lewinie Brzeskim o uzupełnienie ubytków w
drodze (położonej pomiędzy ul. Kościuszki - do budynków przy ul. Narutowicza) i zamontowanie
lampy oświetleniowej.
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego zgłosił – we wsi Kantorowice na wysokości cmentarza ewangelickiego, nad rzeką Nysą Kłodzka na powierzchni ca 4,5 ha znajduje się fragment lasu dębowego, który jeszcze przed wojną rósł po obu stronach rzeki. W ostatnich latach część drzew została usunięta wskutek robót
mających na celu zabezpieczenie Lewina Brzeskiego przed powodzią. Ocalała, niewielka już enklawa dębów
szypułkowych jest ostatnim w rejonie Lewina Brzeskiego skupiskiem tych drzew. Niestety, są one nielegalnie wycinane. W ostatniej dekadzie wycięto w tym miejscu 16 dorodnych dębów szypułkowych o czym
świadczą pozostawione pnie drzew. Część z nich miała obwód ca 260 cm. W związku z powyższym proszę o
wystąpienie do właściciela lasu o objęcie tego terenu należytą troską w celu jego zabezpieczenia przed dalsza dewastacją przez pozbawionych skrupułów wandali.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego w n o s i o wystąpienie do wykonawcy, który dokonywał przekopu w drodze ul. Pocztowej na wysokości Poczty Polskiej o wyrównanie nawierzchni w tym miejscu.
Radny Waldemar Włodek w n o s i o wystąpienie do Firmy Remondis z zapytaniem, kiedy zostaną dostarczone pojemniki - uzupełnienia na odpady segregowane dla Wspólnot Mieszkaniowych gdyż stwarza to
dużo kłopotów koniecznej dzisiaj segregacji śmieci.
Do pkt 6
Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że do wpłynęły następujące pisma :
1) wniosek Pani Małgorzaty Dąbek z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania interpretacji dotyczącej warunków zabudowy w Łosiowie na działce nr 220 odnośnie obowiązującej linii zabudowy –
wniosek będzie rozpatrywany w pkt. 11 w formie oświadczenia,
2) odpowiedź Burmistrza dla Pana Kazimierza Życkiego na pismo przesłane za pośrednictwem Wojewody Opolskiego dotyczące przydziału lokalu mieszkalnego – odczytał pismo,
Burmistrz Artur Kotara uzupełnił odczytane pismo informując o przydziale na P. Kazimierza Życkiego
lokalu socjalnego.
na zakończenie poinformował o udziale w uroczystości 15-lecia świetlicy terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz organizowanych wigiliach i spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski nie – nie została przekazana w związku z nieobecnością Radnych Powiatu Brzeskiego.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 listopada 2013r. do dnia 12 grudnia 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
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Stanowiska stanowią załącznik Nr 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.

Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie .
uchwalenie budżetu gminy na 2014rok
ppkt 1 a
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie jakie zmiany do projektu budżetu zostały wprowadzone autopoprawką.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok / z miesiąca listopada/ stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Autopoprawkę do projektu budżetu przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując,
że przekazana w dniu dzisiejszym autopoprawka do projektu budżetu zostaje wprowadzona w związku
z pismem Miasta Opole dotyczącym przesunięcia terminu realizacji poszczególnych działań w zakresie projektu pn. ,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”, środki które nie zostaną poniesione w roku 2013
należy zabezpieczyć w budżecie roku 2014. Przesunięcie w realizacji projektu spowodowane jest przede
wszystkim wydłużonym okresem podejmowania przez Rady Gmin uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji projektu .W związku z powyższym kwota zabezpieczona na dotację celową dla Miasta Opole na działania wspierające JST w zakresie planowania obszarów miejskich w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lewin Brzeski na 2014 rok powinna ulec zwiększeniu o kwotę w wysokości 84 zł.
W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w projekcie
w tym:
Zmniejszenia:
- wydatki bieżące 84 zł
1. Dział 710
Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
− wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zwiększenia:
- wydatki bieżące 84 zł

84 zł
84 zł
84 zł

1. Dział 710
Działalność usługowa
84 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność
84 zł
w tym:
− dotacja na zadania bieżące
84 zł
W/w zmiana powoduje konieczność wprowadzenia zmian zapisu w § 8 , który otrzymuje brzmienie:
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,, § 8 ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę
−
−

1.476.481 zł, w tym:

dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

1.253.537 zł,
222.944 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6. ‘’
,,9 ustala się kwotę dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43.137 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 6 ‘’
Uwzględniając powyższe, odpowiednim zmianom ulega treść projektu Uchwały w sprawie projektu budżetu
na 2014 rok oraz:
- Załącznik Nr -6 Planowane kwoty dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów na 2014 rok.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Zapytań i uwag do przedstawionej autopoprawki nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
uwzględniający autopoprawkę wprowadzoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
ppkt 1 b
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2012rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała podjętą Uchwałą Nr 610/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. przez
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej gminy Lewin Brzeski na 2014r., który zaopiniowała z uwagami.
Uchwały RIO stanowią załączniki Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 1 c
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie stanowiska do projektu budżetu gminy na 2014r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok
o następującej treści :
„Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 02 grudnia
2013r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz opinii własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013r. Komisja Rozwoju Gospodarczego na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr
XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu obradując na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2013r. (w obecności 6 członków – 6 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2014 rok.
Pomimo pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok Komisja Rozwoju Gospodarczego jest głęboko zaniepokojona ograniczonymi możliwościami finansowymi, a w szczególności drastycznym
spadkiem dochodów gminy wynoszącym ok.2.000.000zł. W przypadku pozyskania w roku budżetowym
dodatkowych środków finansowych Komisja wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przeznaczenie tych
środków w pierwszej kolejności na uzupełnienie środków w dziale :
1) oświata i wychowanie ( wynagrodzenia i pochodne, remonty placówek oświatowych),
2) transportu – remonty dróg gminnych,
3) gospodarka komunalna – oświetlenie ulic, dróg, placów.
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W związku ze znacznym obniżeniem subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, Komisja w n o s i do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wystąpienie z
apelem w sprawie urealnienia przekazywanych środków finansowych do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę na zadania zlecone do :
1) Prezesa Rady Ministrów
2) Sejmu RP
3) Senatu RP
4) ZGŚO”
Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, czy odczytać treść apelu gdyż wiąże
się on z zadaniami budżetowymi ?
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Waldemara Włodek czy w tym punkcie należy rozpatrzyć przyjęcie
proponowanego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego apel u Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił,
że sprawę apelu należy rozpatrzyć w odrębnym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że w dniu 28 grudnia 2013r, po dopracowaniu treści
został projekt apelu przesłany pocztą elektroniczną tym radnym, którzy podali adres e-mail , w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali projekt w wersji papierowej. Natomiast co do projektu budżetu nie jesteśmy
zdziwieni, że opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jest z uwagami , bo jak wiadomo potężne mamy braki
finansowe ale niestety w takiej sytuacji w jakiej się znajdujemy musimy nadal robić swoje i próbować jakoś
wyjść z tej opresji żeby jakoś te środki finansowe pozyskać i robić to co jest bardzo konieczne.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek dodał, że jeżeli jest możliwość wystosowania apelu to należy
z tego skorzystać.
ppkt 1 d
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała stanowisko Burmistrza Lewina Brzeskiego o następującej
treści:
„Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 4 grudnia 2013 r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego ,
że w przypadku pozyskania w roku budżetowym 2014 dodatkowych środków
w pierwszej kolejności będą one przeznaczone na:
− oświatę i wychowanie ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz remonty placówek
oświatowych ),
− remonty dróg gminnych,
− oświetlenie ulic, placów i dróg.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
ppkt 1 e
Dyskusja nad wniesionymi poprawkami :
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy nasze dotacje i subwencje m.in. dotyczące oświaty były
nam przedstawione „przed skokiem na kasę, czy po skoku na kasę – myśli o OFE” ?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że dane do projektu budżetu na 2014 rok są wprowadzane na
podstawie pism z Ministerstwa Finansów. Ale subwencje obliczane są według wzoru, jeżeli ta subwencja się
zmniejszyła , to zmniejszyła się ona również dla innych gmin ale na pewno odnośnie wycofania środków
z OFE do budżetu a więc do ZUS na pewno przed projektowaniem budżetu lub przed założeniami do
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projektowania budżetu państwa na 2014r. Minister Finansów na pewno to przeanalizował dlatego też miało
to wpływ na kwoty, które otrzymuje każda gmina w zakresie i subwencji i dotacji.
W przygotowanym projekcie apelu widać, że na przestrzeni lat 2011 – 2014 chociażby w zakresie kwot
dotacji, które otrzymuje gmina Lewin Brzeski na zadania własne i zadania zlecone z tytułu administracji
zleconej te kwoty na przestrzeni wymienionych lat ulegają zmniejszeniu. A radykalnie uległa zmniejszeniu
kwota dotycząca roku 2014.
Burmistrz Artur Kotar dodał, że na podstawie przekazywanej informacji z Ministerstwa Finansów wprowadzamy kwoty do projektu budżetu i w I kwartale roku budżetowego otrzymujemy faktyczną kwotę realną
do tego, co było zaproponowane. Dotychczas było mniej niż w przekazywanej informacji do projektu budżetu dlatego też należy się spodziewać, że nie będzie ona w 100 procentach taka jak została wprowadzona do
projektu budżetu. Natomiast jako gmina musimy zastanowić się co w następnych latach. Nasza sytuacja jest
, ze w przyszłym roku będziemy musieli się ratować się nadwyżką budżetową z tego roku żeby zamknąć
budżet mieć na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach związanych z oświatą, opieką społeczną, żebyśmy mieli na opłaty i na funkcjonowanie , oświetlenie uliczne w takim zakresie jak jest obecnie.
Radny Robert Laszuk poinformował, że na dwóch posiedzeniach Komisji dyskusja nad projektem budżetu
była długa , dlatego uważa, że nie ma nad czym dyskutować gdyż wszystko zostało powiedziane.
Radny Mieczysław Adaszyński przypomniał, że wynikiem tych dyskusji na posiedzeniach Komisji jest przedłożony apel.
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLIII/315/2013 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Burmistrz Artur Kotar podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu na 2014 rok - „ zdajecie sobie
Państwo z zagrożeń jakie zostały uchwalone , przygotowane przez Nas jako projekt uchwały . Zagrożenia te
zostały potwierdzone przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej , która opiniowała ten projekt . Zdajemy sobie sprawę, że mamy duże zadłużenie, bo na koniec roku będziemy mieli powyżej 28,6%
zadłużenia naszej gminy . Przypomina, że przez ostatnie 3 lata były spłacane tak naprawdę tylko zadłużenia
nie zaciągając nowych zobowiązań. Przyszły rok też będzie należał do takiego roku gdzie będziemy spłacać
dalsze kredyty ale tak naprawdę pozwoli to w następnej kadencji zrealizować być może proces skanalizowania gminy i tych miejscowości, które przez państwo zaproponowane do skanalizowania w styczniu przyszłego roku , będziemy mogli składać wnioski i budować sieci w tych miejscowościach. Bez dobrej sytuacji,
dobrej kondycji budżetowej w zakresie zaciągania zobowiązań nie będziemy mogli nawet o tym poważyć
jeżeli w ogóle otrzymamy dotacje i dofinansowanie na to jeno z największych zadań , które jest dużym wyzwaniem inwestycyjnym. W przyszłym roku te zadania inwestycyjne, które są zapisane w budżecie , czyli
budowa m.in. zakończenie budowy sali gimnastycznej w Łosiowie, budowa kąpieliska miejskiego, budowa
targowiska miejskiego te inwestycje na pewno zostaną zrealizowane. Natomiast jeżeli będą oszczędności
budżetowe mamy kilka zadań, które w mniejszym wymiarze ale będzie proponował do wprowadzenia w
trakcie roku budżetowego. Ma nadzieje, że tak faktycznie będzie ponieważ przygotowujemy się do ogłoszenia tych przetargów już w styczniu przyszłego roku , dlatego że mamy szanse otrzymać dobrą cenę. Dziękuje
bardzo i oświadcza, że dokona wszelkich starań wraz z Panią Skarbnik żeby każda złotówkę wydawać bardzo solidnie i zastanawiać się , czy rzeczywiście tam gdzie ona trafia to jest taka potrzeba, czy też nie.
Przewodniczący Rady pogratulował przyjęcie budżetu . Ze swojej strony powiedział, że radni mają pełne
zrozumienie dla trudnej sytuacji i po „jakim cienkim lodzie w tym momencie chodzimy” co świadczy o tym
to, że nie było tak wiele tutaj inwencji twórczych, które przeświecały częściej radnym poprzednich latach ,
pomysłom, żądaniom, oczekiwaniom wykraczającym poza rzeczywistość. Niestety nie mamy za bardzo
czego dzielić jesteśmy tego w pełni świadomi.
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ppkt 2
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwalę Nr 611/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana z uwagami.
Uchwały RIO stanowią załączniki Nr 17 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za”, przy 1 głs. „wstrzymującym się”.
Stanowiska Komisji stanowią załączniki Nr 18 i 19 do niniejszego protokółu.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/316/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/317/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/318 /2013
w powyższej sprawie.

10
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2014,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” , przy 2 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/319/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany
rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/320/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń –
Pasikurowice/Wrocław,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
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ppkt 8
zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska -zaopiniowała pozytywnie – 3 głs. „za”, przy 1głs. „ wstrzymującym się”.
Zapytania i uwagi :
Zapytania do projektu uchwały zgłosili :
Radny Ludwik Juszczak dot. wyłączenia z Aglomeracji Brzeg m. Różyna.
Radny Dariusz Zięba zapytał, czy w związku z wyłączeniem jak planuje się rozwiązać sprawę kanalizacji w
tych miejscowościach?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/322 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
ppkt 9
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/323/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.
ppkt 10
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XLIII/324/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
ppkt 11
rocznego planu kontroli na 2014r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - wnosi o wykreślenie pkt 4 w załączniku do projektu uchwały a pozostałą
treść uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 6 głs. „za”.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” bez zapisu pkt. 4
w załączniku do projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”
przyjęła wniosek.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone przyjętym wnioskiem odczytał Przewodniczący
Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XLIII/325/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokółu.
ppkt 12
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 39 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/326/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego protokółu.
ppkt 13
udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 41 do niniejszego protokółu.
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Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/327/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 42 do niniejszego protokółu.
ppkt 14
zmian w budżecie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/328/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 44 do niniejszego protokółu.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie tym będzie również omawiane podjęcie apelu ,
którego projekt przekazała Komisja Rozwoju Gospodarczego.
W pierwszej kolejności przystąpiono do podjęcie oświadczenia w sprawie zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. dla terenu elementarnego określonego w w/w planie symbolami MN3 i RM4.
Projekt oświadczenia stanowi załącznik Nr 45 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za” .
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionego oświadczenia .
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła oświadczenie w powyższej
sprawie.
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Oświadczenie stanowi załącznik Nr 46 do niniejszego protokółu.
Następnie przystąpiono do podjęcia apelu przedłożonego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego w sprawie
podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP i ZGŚO” działań w zakresie urealnienie
przekazywanych środków finansowych z budżetu państwa – subwencji i dotacji umożliwiających realizację
zadań własnych i zleconych do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę Lewin Brzeski.
Projekt apelu stanowi załącznik Nr 47 do niniejszego protokółu.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego w sprawie zapisu § 26 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady, który mówi o tym, że w trybie przewidzianym dla uchwał rada może podejmować apele,
oświadczenia itp. Czy nie powinna być przygotowana uchwała rady, która mówi o tym, że przyjmujemy
apel?
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że zapis mówi iż, w trybie przewidzianym dla uchwał Rada może podejmować apele, oświadczenia.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła apel w powyższej sprawie.
Apel stanowi załącznik Nr 48 do niniejszego protokółu.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych na dzień 27 grudnia br. zgłoszonych na poprzednich
sesjach przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
Informacja stanowi załącznik Nr 49 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z prośbą do Burmistrza Lewina Brzeskiego i Rady Miejskiej aby
w ciągu roku jeżeli gmina pozyska dodatkowe środki finansowe przeznaczyć je na dofinansowanie zadań
sołectw , które przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poruszył sprawę oświetlenia ulicznego w nocy.
Sołtys Stanisław Piszczek wnosił o przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego w Przeczy.
Radny Stefan Kachel w nawiązaniu do zgłoszonego przez Radnego Romana Pudło zapytania, ponowił zapytanie jaki koszt ponosi gmina z tytułu umieszczenia mieszkańca w schronisku dla bezdomnych.
Kierownik M-GOPS Krystyna Warchał Lenartowicz wyjaśniła, że miejsce w schronisku w Bielicach i Pępicach, podstawowa stawka wynosi 700 zł za miesiąc, natomiast w Bielicach dodatkowo za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym jest 900 zł za osobę niepełnosprawną leżącą wymagająca obsługi
1.200 zł miesięcznie. Oraz udzieliła wyjaśnień na dodatkowe zapytania radnych - w sezonie jest około 10
osób korzystających ze schroniska z naszej gminy w pozostałym okresie to 3 do 4 osób. Bezdomnych w gminie mamy 15 osób ujawnionych, natomiast osób nie ujawnionych 10.
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
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Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz.1631 zamknął
obrady XLIII sesji Rady Miejskiej.
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