PROTOKÓŁ NR XLIV/2014
z XLIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 stycznia 2014 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLIV 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,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Komendanta Straży Miejskiej
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim P. Wojciech Andruchów i byłego Komendanta
P. Ireneusza Telego
− 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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji - Radni Stefan Kachel i Dariusz Zięba.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego o wprowadzenie
do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie
o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do
Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku i innych wniosków do porządku obrad sesji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
Porządek obrad :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
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8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 grudnia
2013r. do dnia 14 stycznia 2014r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020,
4) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
6) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski,
8) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018,
9) w sprawie 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,
10) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014r.
12) poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
11. Podjęcie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008r.
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 XLIII sesji , która odbyła się w dniu
30 grudnia 2013r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do treści protokółu nie zgłoszono poprawek. Projekt protokółu został Radnym przesłany pocztą elektroniczną i był w wersji papierowej do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili uwag i poprawek do treści niniejszego protokółu.
W związku z tym Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”
przyjęła protokół z XLIII sesji.
Do pkt 5
Przed zgłaszaniem przez radnych interpelacji, zapytań i wniosków Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek przypomniał, że zgodnie z uchwalonym statutem należy je składać na piśmie. Odczytał zapis statutu
dotyczący zgłaszania interpelacji , zapytań i wniosków.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zgłosił następujące wnioski :
1) prosi o rozważenie możliwości by w sposób bez kosztów mogły się odbywać spotkania terapeutyczne osób z problemami alkoholowymi w miejscowości Skorogoszcz (do dyspozycji bezpłatne pomieszczenie w stacji Caritas). Istnieje zapotrzebowanie na takie spotkania przynajmniej raz w miesiącu. Reasumując – terapeuta jeden raz w miesiącu zamiast w Lewinie byłby w Skorogoszczy,
2) w imieniu Dariusza Zięby nieobecnego na dzisiejszej sesji zgłaszam pod rozwagę możliwość zaproszenia dzieci z Ukrainy na choćby krótki pobyt w naszej gminie w okresie ferii lub wakacji. Problem
został zgłoszony przez rodziny pochodzące z kresow, których członkowie rodzin są zatrudnieni przez
gospodarstwo pana Scholtza. Prawdopodobnie jest możliwość współfinansowania takiego pobytu z
panem Scholtzem.
Wniosek zgłoszony został na piśmie i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa zgłosił następujący wniosek :
1) poinformowanie mieszkańców Łosiowa i gminy w jaki sposób i gdzie będzie dostarczana poczta sądowa,
Wniosek zgłoszony został na piśmie i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Do pkt 6
Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że wpłynęły pisma a niektóre z nich przedstawiał na posiedzeniach Komisji a są to pisma z :
1) Rady Miasta Mysłowice wraz z uchwałą w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera
Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic , który podjął działania propagujące utworzenie „autonomii
gospodarczej Śląska” - Komisje nie podjęły tematu w tej sprawie i nie wyraziły woli poparcia dla tej
inicjatywy,
2) Starostwa Powiatowego w Brzegu dot. przesłanego w załączeniu pisma Starostwa Powiatowego w
Częstochowie o poparcie inicjatywy w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o
zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych - projekt uchwały w tej sprawie przygotowała Komisja Rozwoju Gospodarczego przedkładając pod obrady dzisiejszej sesji.
3) Fundacji Becikowe2.pl Poznań, w którym zwraca się o podanie adresów email Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim - Przewodniczący Rady zwrócił się do Radych o zgłoszenie do Biura Rady
zgody na udostępnienie adresu email,
4) Wydawnictwa: Dla Radnych.pl – Magdalena Koch , w którym oferują publikacje pt. „Stop bezradności radnych” – do zapoznania się z proponowaną ofertą publikacji odsyła do Biura Rady,
5) Wydawnictwa Helion S.A. – Polski Instytut Biograficzny , który przygotowuje czwarte wydanie „Złotej Księgi Polskiego Samorządu”, które ma być miejscem prezentacji najwybitniejszych przedstawicieli samorządów – do zapoznania się i ewentualnego zgłoszenia w Biurze Rady,
Na zakończenie poinformował, że w dniu 30 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu Brzeskiego.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na udzielenie głosu
Komendantom Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim – ustępującemu i nowo powołanemu oraz
mieszkańcowi Lewina Brzeskiego uczestniczącemu w sesji .
Radni przez aklamacje wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował Komendantowi Ireneuszowi Telego za bardzo
dobrą współprace, przekazywanie informacji na temat bezpieczeństwa w gminie, współpracę w przypadkach interwencji, które trzeba było podejmować.
Pan Ireneusz Telega podziękował za dobrą współprace z władzami gminy w okresie pełnienia funkcji
Komendanta. Następnie przedstawił następcę Pana Wojciecha Andruchów, który dotychczas pełnił
funkcję zastępcy, osoba godna zaufania. Od 18 stycznia jest mianowany Komendantem Komisariatu
Policji w Lewinie Brzeskim.
Pan Wojciech Andruchów zabierając głos zapewnił o dalszej współpracy z władzami miasta.
P. Michał Matkowski poruszył sprawę ogródków działkowych w związku ze zmianą ustawy o ogródkach działkowych.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2013 rok w placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
Do pkt 8
Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski przedstawił Radny Rady
Powiatu Pan Andrzej Kostrzewa informując, że nie był obecny na poprzedniej sesji , kolejna odbędzie się
w tym tygodniu w czwartek ale uważa, iż materiał omawiany na tej sesji powinien zainteresować naszą
gminę.
W miesiącu grudniu został uchwalony budżet powiatu na 2014 rok jednogłośnie, z tym, że o ile w 2013
roku było to 87 mln. zł to w 2014 roku jest 76 mln. zł. Te same problemy finansowe, co w wszędzie ponieważ są mniejsze wpływy z podatków. Na sesji w czwartek będzie przyjmowany plan transportowy dla powiatu brzeskiego czyli plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu
brzeskiego. Obowiązek opracowania planu przez powiat nałożyła ustawa z grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym i taką uchwałę musi podjąć Rada Powiatu do 1 marca 2014 roku, również taki
obowiązek maja gminy powyżej 50.000 mieszkańców i powiaty powyżej 80.000 mieszkańców. Artykuł 8 tej
ustawy określa zadania jakie wynikają z planowania, organizowania oraz zarządzania transportem. Zgodnie
z art. 12 plan transportu określa sieć komunikacyjną , oceny i prognozy potrzeb, przewidywane finansowanie usług przewozowych , referencje wyboru rodzaju i środków transportu, zasady organizacji rynku przewozu, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Dokument został opracowany przez firmę zewnętrzną, która opracowywała również plan dla województwa
opolskiego zlecony przez Marszałka Województwa. Uważa, że powinno to zapewnić spójność obu planów .
W trakcie jego opracowania odbyło się spotkanie radnych Rady Powiatu z przedstawicielami samorządu
miast i gmin gdzie ze strony Rady Powiatu zgłoszonych zostało sporo wniosków i większość z tych uwag
została uwzględniona w opracowaniu.
Następnie przedstawił najistotniejsze elementy jakie zawiera plan rozpoczynając od demografii. Kończąc
poinformował, że plan znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego gdzie można zapoznać się z jego
treścią.
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Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 grudnia
2013r. do dnia 14 stycznia 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
Zapytania i uwagi :
Na zapytanie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego przez Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzeja Grabnego dot. zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości oraz instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy odpowiedzi udzieliła Skarbnik
Gminy Urszula Smolińska informując, że zmiana dotyczy sposobu księgowania zobowiązań tzn. wprowadzony został zapis, że faktury które wpływają do 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym będą
księgowane na koncie zobowiązań gminy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Radny Roman Pudło przedstawił ankietę dot. udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum
ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi
zawierającemu następujące pytania:
1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa
Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12
poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasowa role tego podmiotu
w wypełnianiu potrzeb narodowych?
2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego
obrotu ziemia dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, i stanowisko Rządu do zmiany w traktacie
powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym
siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji
mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE?
Następnie zwrócił się do obecnych - jeżeli ktoś wyraża chęć poparcia niniejszej inicjatywy prosi o złożenie
podpisu na liście wpisując swoje dane.
Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Do pkt 10
Przystępując do podjęcia uchwał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że
wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji w związku z czym proponuje nie
omawianie ich treści a jedynie jeżeli są zapytania i uwagi to prosi o zgłaszanie.
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Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady i przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIV/329 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/330/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu
ppkt 3
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Wal- demar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/331/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu
ppkt 4
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/332/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/333/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu
ppkt 6
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogło- śnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr
XLIV/334/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu
ppkt 7
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały bez odczytywania .
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/335/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu
ppkt 8
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie
głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały nie był odczytany Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/336/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
ppkt 9
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 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/337/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/338/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu
ppkt 11
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014r
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił uwagę, że nie podano w projekcie uchwały dni wskazujących termin sesji , zwyczajowo ustalamy dni sesji na ostatnie wtorki miesiąca a zatem w uchwale zatwierdzającej plan pracy nie zostanie określona data sesji a jedynie miesiąc. Przypomniał, że do ustalonego planu pracy można wprowadzać w trakcie roku inne ważne tematy.
Radni przyjęli propozycję przedstawioną przez Przewodniczącego Rady.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/339/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu
ppkt 12
poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
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Projekt został wprowadzony na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i nie był opiniowany na posiedzeniach Komisji .
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radni Mieczysław Adaszyński z zapytaniem, kto zainspirował z naszej gminy podjęcie tego tematu.
Odpowiedzi udzielił Rady Robert Laszuk mówiąc, że jeden z mieszkańców zaangażowany jest w ten temat.
Wiadomo, że woli politycznej wśród największych ugrupowań w parlamencie nie ma do wprowadzenia
tego, co nie znaczy, że nie możemy podjąć takiej uchwały. Każdy z nas zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, jak sprawy jednomandatowych okręgów wyborczych widzi.
Radny Roman Pudło ma wątpliwość, czy utworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych będzie dobre ,na przykładzie państw w których są jednomandatowe okręgi wyborcze można stwierdzić, że ma to
dobre i złe strony w zależności od kandydatów. W przypadku gdy utworzone byłyby okręgi jednomandatowe to najczęściej na mandaty załapią się oligarchowie, których stać na kampanie a prosty obywatel zostanie
z tego wyrzucony jak z automatu.
Radny Robert Laszuk dodał, że jest to prawda, bo osoby które mają pieniądze mają największą możliwość
kupowania głosów w wyborach do parlamentu.
Na tym zakończono dyskusję.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 6 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 7 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLIV/340/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu
Do pkt 11
Podjęcie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008r.
Projekt oświadczenia wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przypomniał, ze projekt oświadczenia był omawiany na posiedzeniach Komisji , które
wydały opinie.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionego oświadczenia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła oświadczenie w powyższej
sprawie.
Oświadczenie stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
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Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych na dzień 28 stycznia 2014r. zgłoszonych na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Informacja stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny wnosi o :
1) zabezpieczenie pobocza chodnika przy ul. Nysańskiej od strony zejścia z mostu na ulicę Nysańską.
Wzdłuż chodnika Firma SKANSKA wykonała podkopy ziemi nie zabezpieczając przed wpadnięciem
w dół rzeki z chodnika,
2) o usunięcie znaków drogowych oraz słupów oświetleniowych umieszczonych w środku chodnika,
co uniemożliwia bezpieczne przejście pieszych po chodniku i tak : ulice Aleja Wojska Polskiego, Kościuszki, Moniuszki, Mickiewicza.
Wniosek zgłoszony został na piśmie i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa:
1) ponowił wniosek w sprawie zamontowania dwóch fotoradarów w Łosiowie na drodze nr 94,
2) udrożnienie kanalizacji burzowej w drodze krajowej nr 94 - południowa strona na odcinku od stacji
paliw gazowych od wylotu około 200m. Dwie studzienki są w złym stanie technicznym wymagają
remontu,
3) po przeglądzie oświetlenia ulicznego lampy w Łosiowie włączają się o pół godziny za wcześniej.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zwrócił się z zapytaniem, czy wiadomo, iż w Lewinie Brzeskim zostanie otwarty ma nowy market LIDL?
Burmistrz Artur Kotara opowiedział, że nie dotarła do Niego taka informacja.
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane dotyczące działania gminy natomiast dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencją.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1552 zamknął
obrady XLIV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
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