
 

  PROTOKÓŁ  NR  XLVII/2014 
 
z   XLVII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej  w dniu  14  kwietnia  2014 r.  w sali  narad 
Urzędu Miejskiego  w  Lewinie Brzeskim. 
                                                                                        

          

          Otwierając obrady  XLVII  w bieżącej kadencji sesję  Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  o godzinie  
14ºº Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  Włodek ,  poinformował, że  sesja  została  zwołana                   

w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  08 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  na wniosek Burmistrza  

Lewina Brzeskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. 2013r.,który  następnie odczytał. 

Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. 

Następnie powitał  

− Burmistrza Artura Kotarę, 

− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża, 

− Skarbnika  Gminy  Urszulę Smolińską, 

− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

− Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Pawła Chojnackiego, 

− Radnych, 

oraz przybyłego mieszkańca. 

Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż  zgodnie z listą obecności  uczestniczy w niej  12  radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych  uchwał. Nieobecni  nieusprawiedliwieni – Radny Jacek Kieroński, Radny Antoni Rak i Radna 

Anna Zacharewicz. 

Listy obecności  radnych oraz  zaproszonych osób stanowią załączniki  Nr 2 i 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 uchwał w sprawie : 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu z przezna-

czeniem na realizację zadania – utworzenie  oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Ko-

munikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w  Urzędzie Miejskim w Lewinie Brze-

skim,  

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, 

3) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski lub uwagi 

o jego zmianę. 
 

U w a g a : Stan radnych wynosi  13 doszła Radna Anna Zacharewicz. 

 

Do pkt 4 
  

 Interpelacje  i zapytania radnych. 

 

Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego prosi o: 

1) uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi ul. Westerplatte w Lewinie Brzeskim. 

2) wystąpienie  do wykonawcy układającego światłowód do celów komunikacyjnych w poboczu drogi 

wojewódzkiej na odcinku z Lewina Brzeskiego do drogi krajowej nr 94 w kierunku Skorogoszczy               

o uporządkowanie terenu w związku z zakończeniem inwestycji. Wykonawca pozostawił na poboczu              

i w rowie odprowadzającym wody opadowe – gałęzie i korzenie wyrwanych krzaków a także inne po-

zostałości po prowadzonych pracach. 
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Interpelacja stanowi załącznik  Nr  4 do niniejszego protokółu. 

 

Do pkt  5  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 

 

ppkt  1 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu z przezna-

czeniem na realizację zadania – utworzenie  oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunika-

cji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w  Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5  do protokółu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 

 

Zapytania i uwagi  zgłosili; 

Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem czy kwota dotacji będzie bez zmian po dokonaniu 

uzupełnienia ? 

Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy przyłącze internetowe dla oddziału komunikacji jest inne 

aniżeli dla pozostałych stanowisk w Urzędzie? 

 

Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem, czy opłaty uiszczane przez kierowców pozostają w gminie? 

 

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że na chwilę obecną  koszty utrzymania są 

stałe,  wzrosnąć mogą jedynie w przypadku zakupu nowych urządzeń. Dla potrzeb oddziału zostało utwo-

rzone specjalne łącze internetowe. Część  opłat wnoszonych przez kierowców otrzymuje powiat natomiast 

gmina nie ma dochodu z tego tytułu. 

 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

 

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

 

Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/354/2014  

w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik  Nr 6 do protokółu. 

 

ppkt  2 
 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7  do protokółu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  informując   

o wprowadzanych zmianach. 

 

Zapytania i uwagi zgłosili : 

Radny Roman Pudło dot.   podwyżki  płac dla obsługi w placówkach oświatowych. 

 

Radny Robert Laszuk dot. wyjaśnienia  

1) czy w ramach odszkodowania będą  remontowana tylko  ulica  Nysańska, 

2) ile wynoszą zaległości w opłatach za śmieci, 

 

Radny  Stefan Kachel zwrócił uwagę, że w wyniku prowadzonej inwestycji na rzece Nysie Kłodzkiej odcinek 

drogi do m. Raski został zniszczony , czy pod względem odszkodowania był brany pod uwagę? 
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Radny Mieczysław Adaszyński  dot. planowanej podwyżki płac dla  pracowników  obsługi w placówkach 

oświatowych . 

 

Radny Dariusz Zięba dot. organizowania prac społecznie użytecznych , na jaki okres czasu. 

 

Radny Ludwik Juszczak  dot. zwiększenia  środków w dziale  - plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wyjaśnień udzielili  Burmistrz Artur Kotara, Sekretarz Gminy Barbara Chyża i Skarbnik Gminy Urszula Smo-

lińska. 

 

Na tym zakończono dyskusję, radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/355/2014   

w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  8 do protokółu. 

 

ppkt  3 
 

zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr 9 do protokółu. 

  

Burmistrz Artur Kotara w związku z obszernym objaśnieniem do projektu  niniejszej uchwały poprosił                   

o zgłaszanie zapytań i uwag. 

 

Zapytania i uwagi : nie zgłoszono. 

 

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

 

Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/356 /2014  

w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik  Nr 10 do protokółu. 

 

Do pkt  6    
 
Wolne wnioski i informacje 

 

Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem w sprawie prowadzonych prac przy przebudowie  placu tar-

gowego w Lewinie Brzeskim. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski  w imieniu organizatorów zaprasza w dniach 25 – 27 kwietnia  na obchody 

związane z Kanonizacją  Jana Pawła II.  Organizatorami  są: Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia 

N.M.P. w Lewinie Brzeskim, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim i Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie 

Brzeskim. 
 
Radny Dariusz Zięba poinformował, że w dniu 27 kwietnia br. odbędą  się w Skorogoszczy obchody  zwią-

zane z Kanonizacją Jana Pawła II. 

 

Rada Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa  sali gimnastycznej w Łosio-

wie? 

 

Odpowiedzi na zapytania Radnego Romana Pudło i Radnej Anny Zacharewicz udzielił Burmistrz Artur Kota-

ra. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał radnym  o terminie składania oświadczeń majątko-

wych. 

 

Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że po wałach jeżdżą samochodami  osobowymi.    

 

Do pkt  7 
 

    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar  Włodek   o godz. 14
55

 
 
zamknął 

obrady   XLVII  sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokółowała : M .Będkowska 

 

   

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

           Piotr Barszcz     Waldemar  Włodek 


