PROTOKÓŁ NR XLVI/2014
z XLVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 marca 2014r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 13ºº obrady XLVI 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 :
− Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Sołtysów
− 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 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nie usprawiedliwieni na sesji - Radny Zbigniew Gąsiorowski, Radny Dariusz Kraiński , Radny
Antoni Rak , Radny Dariusz Zięba
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 marca 2014r.
o wprowadzenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Proponuje wprowadzić w pkt. 11 jako ppkt. 10.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszony wniosek.
Do porządku obrad nie zgłoszono innych wniosków lub uwag.
W związku z tym porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółów z XLIV i XLV 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.
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9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 stycznia
2014r. do dnia 11 marca 2014r.
10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2013r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego,
2) dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego,
3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok”,
4) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski,
5) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Głównej,
7) ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna,
8) maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
9) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014 rok,
10) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców w sprawie podjęcia uchwały o nadanie nazwy dla ronda
leżącego w ciągu drogi wojewódzkiej w Lewinie Brzeskim.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z :
1) XLIV sesji , która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że projekt protokółu został przesłany radnym do zapoznania się i ewentualnego wniesienia
poprawek i był do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Nie zgłoszono poprawek i uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła protokół z XLIV sesji.
2) XLV sesji , która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że projekt protokółu został przesłany radnym do zapoznania się i ewentualnego wniesienia
poprawek i był do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Nie zgłoszono poprawek i uwag do treści niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła protokół z XLV sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz wnosi o zabezpieczenie budynku nieużytkowanej stodoły (ruiny) położonej przy
łuku drogi w miejscowości Sarny Małe nr 71. Zagraża on bezpieczeństwu użytkowników drogi.

3
Radny Mieczysław Adaszyński wnosi o:
1) wyjaśnienie powstałych nieporozumień pomiędzy inwestorem budującym linię energetyczną a właścicielami działek przez które będzie przebiegać w miejscowości Oldrzyszowice,
2) wykonanie remontu chodnika oraz oczyszczenie rowu od wjazdu do szkoły w kierunku na Różynę.
Rozwiąże to sprawę zalewania posesji mieszkańców tej ulicy w czasie dużych opadów deszczu, właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Radny Roman Pudło wnosi o ustawienie koszy ulicznych przy tablicach ogłoszeniowych w tych miejscach,
w których nie ma.
U w a g a : stan Radnych wynosi 12 doszedł radny Antoni Rak.
Do pkt 6
Sołtysi i przewodniczący Rady Samorządu Miasta zgłosili następujące wnioski :
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zgłosił następujące wnioski :
1. W związku z uzyskanymi danymi od Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim w ramach
omawianego pkt. ” ładu i porządku w mieście Lewin Brzeski ” na posiedzeniem Rady Samorządu
Mieszkańców w dniu 21-03-2014r dot. prowadzonych interwencji, spraw i ich wykrywalności, która
w roku 2013 w stosunku do roku 2012 spadła o 5-6% głównie z przyczyn nie obsadzenia wolnych
wakatów w ilości 3 osób, oraz pogłoskami zamiaru likwidacji kilku etatów w naszym komisariacie, co ma
bezpośredni wpływ na zagwarantowanie bezpieczeństwa, ładu i porządku naszym mieszkańcom
w mieście i gminie Lewin Brzeski, w imieniu Rady Samorządu zwracam się do Pana Burmistrza oraz
Radnych Rady Miejskiej o podjęcie apelu do władz zwierzchnich Policji tj. KP Policji w Brzegu, KW Policji
w Opolu o wsparcia działań Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim o niezbędne
uzupełnienie brakujących wakatów.
2. W związku z niedrożnością kanalizacji ściekowej w okolicach dworca PKP (okolice studni) po opadach
deszczu tworzą się rozlewiska wodne, co uniemożliwia dojście jak również wyjście z dworca kolejowego
w stronę miasta. Mieszkańcy zmuszeni są do przejścia drogą okrężną parkingiem względnie peronem
koło nastawni. Zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie działań w tej sprawie.
3. Zwracam się do Pana Burmistrza o interwencję w celu uruchomienia oświetlenia przy dworcu PKP.
Lampa, która była zamontowana na budynku przy dworu PKP i oświetlała plac przy dworcowy jest
nieczynna.
4. W związku z otrzymaną negatywna odpowiedzią od wykonawcy inwestycji prowadzonej na rzece „Nysa
Kłodzka” dot. usytuowania znaku nazwy rzeki „Nysa Kłodzka” na moście po obu stronach, z uwagi na
zakres inwestycji, która nie obejmuje tego zadania , zwracam się do Pana Burmistrza o wystąpienie w tej
sprawie do Starostwa powiatu , z uwagi że most usytuowany jest na drodze powiatowej.
5. W nawiązaniu do wniosku z m-ca stycznia br. dot. usytuowania stojaków na rowery na dworcu PKP,
i braku stanowiska w tej sprawie z PKP pomimo ponownego wniosku, proszę Pana Burmistrza
o interwencję.
Sołtys Zbigniew Wierzbicki z Mikolina :
1) w imieniu mieszkańców wnosi o remont ul. Zamkowej w Mikolinie uzupełnienie ubytków w nawierzchni powstałych po okresie zimowym,
2) interwencje - zwrócenie uwagi użytkownikowi działki nr 116 położonej przy ul. Zamkowej o nie
wykonywanie orki po samą krawędź ulicy.
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Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że do wpłynęły następujące pisma :
1) pismo złożone w dniu 27 marca 2014r. przez p. Tadeusza Śliżewicz zam. w Skorogoszczy ul. Za Nysą 12
w którym zwraca się o informacje dotyczącą sposobu i terminu dokończenia inwestycji gminy dotyczącej
modernizacji ulicy Za Nysą w Skorogoszczy oraz oświetlenia tej ulicy - proponuje pismo przekazać według właściwości do załatwienia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego gdyż Rada nie ma takich kompetencji
czy będą środki na realizację tego zadania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych - 12 głs. „za” poparła propozycje Przewodniczącego Rady.
2) wnioskiem z dnia 6 marca 2014r. Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim dot.
podwyższenia dodatku za wychowawstwo, który wpłynął do Burmistrza Lewina Brzeskiego i został przekazany do Rady Miejskiej - proponuje aby zwrócić się do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedstawienie
możliwości finansowych gminy na realizację wniosku.
W dyskusji udział wzięli Radny Ludwik Juszczak i Radny Robert Laszuk.
Rada Miejska w obecności 12 radnych - 12 głs. „za” poparła propozycje Przewodniczącego Rady.
3) poinformował, że wpłynęło pismo od P. Piotra Zwior z Bytomia dot. ostrzeżeń poparte psalmami, nie
jest do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej , które proponuje pozostawić bez rozpatrzenia do wglądu
w Biurze Rady.
Rada Miejska poparła przez aklamację propozycję Przewodniczącego Rady.
4) pismem z dnia 27 marca 2014r. p. Ryszarda Kowalik zam. w Lewinie Brzeskim ul. Powstańców Śl. 18/8
dot. gospodarowania terenem wokół budynku wspólnoty - Rada Miejska nie ma kompetencji do rozstrzygnięcia tego tematu w związku z tym proponuje do przekazania zgodnie z kompetencją do Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Rada Miejska poparła przez aklamację propozycję Przewodniczącego Rady.
5) potwierdzenie Kancelarii Prezydenta przyjęcia wysłanej uchwały dot. poparcia zmiany w Kodeksie Wyborczym,
na zakończenie podał informacje o sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbywa się w dniu dzisiejszym
a następnie o spotkaniach i uroczystościach w których brał udział.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski .
W związku z nieobecnością radnych spowodowaną udziałem w sesji Rady Powiatu Brzeskiego informacja
nie była przedstawiana.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 stycznia
2014r. do dnia 11 marca 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
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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 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji i przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za 2013r.
Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał sprawozdanie z działalności
Komisji za 2013 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak przestawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2013 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały :
1) § 2 otrzymuje brzmienie „ W związku z pominięciem ulicy dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski ustalonych uchwała o której mowa w § 1 polegający na :
- dopisaniu do okręgu wyborczego Nr 4 ulicy Kolejowa.
2) § 3 otrzymuje brzmienie „ Jednolity wykaz numerów i granic okręgów wyborczych stanowi

załącznik do niniejszej uchwały”,
3) § 4 otrzymuje brzmienie „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego”
4) § 5 otrzymuje brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości”.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały po wprowadzeniu autopoprawki odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/344/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały – dotychczasowy § 3 otrzymuje
numer 4 a w § 3 dokonuje się zapis o treści „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego”.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/345/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu
ppkt 3
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok”,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Nie dokonano wprowadzenia do tematu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/346/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu
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ppkt 4
wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Nie dokonano wprowadzenia do tematu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - wnosi o wprowadzenie w § 1 w ust. 2 po wyrazie „użyczenia” wyrazy „na
czas określony do dnia 31 grudnia 2014r. – 5 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się „
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk uzasadniając wniosek poinformował, że brano pod uwagę
sytuację finansową gminy , ma być okrojona działalność przedszkola a chcemy wspomagać działalność
prywatną. Skoro ktoś podjął działalność prywatną polegająca na zasadach rynkowych to powinien być świadomy. Ustawa dopuszcza i gmina może pomagać. W tych pomieszczeniach osoba, która występuje o pomoc
i prowadzi żłobek , prowadzi inną działalność gospodarczą jak to się ma w stosunkach prawnych ponieważ
wszystkie inne podmioty, które otrzymały użyczenie lokalu mają zakaz wynajmowania, podnajmowania i
prowadzenia innej działalności gospodarczej. Takie kwestie były podejmowane i dlatego Komisja po bardzo
burzliwej dyskusji wnosi o użyczenia do końca kalendarzowego roku ponieważ jest to nasza ostatnia kadencja w związku z czym nie chcemy obciążać tym problemem naszych następców.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Innych wniosków i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 9 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” przyjęła wniosek.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały po wprowadzeniu przyjętego
wniosku a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVI/347/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Nie dokonano wprowadzenia do tematu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/348/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu
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ppkt 6
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Głównej,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie dokonano.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/349/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu
ppkt 7
ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie dokonano.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/350/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu
ppkt 8
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie dokonano.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/351 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu
ppkt 9
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedłożyli plany pracy
ustalone na posiedzeniach Komisji do zatwierdzenia
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/352/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu
ppkt 10
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniach Komisji temat uchwały był sygnalizowany.
Komisje nie opiniowały niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/353/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu
Do pkt 12
Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców w sprawie podjęcia uchwały o nadanie nazwy dla ronda
leżącego w ciągu drogi wojewódzkiej w Lewinie Brzeskim.
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawiając wniosek gru-

py mieszkańców dotyczący nadania rondu w Lewinie Brzeskim nazwy „RONDO Im. ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH”.
Radny Mieczysław Adaszyński wnioskuje od odstąpienie nadania nazwy rondu gdyż jest tylko jedno rondo w Lewinie Brzeskim i nie ma problemu z informacją na ten temat a tym samym unikniemy niepotrzebnych dyskusji, niepotrzebnych nieporozumień, bo są zdania podzielone na ten
temat . W gminie mamy bardzo dużo problemów do rozwiązania i nie musimy zajmować się takimi
tematami, które jeszcze historycznie do końca nie są wyjaśnione ani rozwiązane. Dlatego stoi na
stanowisku żeby odstąpić od tego pomysłu i pozostawić rondo bez nazwy.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem, czy Rada Miejska musi uzasadnić odstąpienie od przyjęcia wniosku.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski odniósł się do przygotowanego przez grupę mieszkańców projektu
uchwały.
Burmistrz Artur Kotara zwrócił uwagę, że nie chodzi o dalszą procedurę uchwałodawczą ale o rozpoczęcie
jej poprzez przyjęcie wniosku.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku odrzucenia wniosku czy Rada musi uzasadnić.
Radny Robert Laszuk proponuje nie odrzucania wniosku ale skierowanie do dalszych prac.
Radny Mieczysław Adaszyński podtrzymuje swój wniosek podając kolejne uzasadnienia.
Radny Roman Pudło wypowiedział się o ustanowieniu przez sejm dnia poświęconego żołnierzom wyklętym.
P. Tomasz Greniuch w swojej wypowiedzi odniósł się do wypowiedzi Radnego Mieczysława Adaszyńskiego.
Powiedział, że wniosek nie rodzi skutków finansowych.
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Samorządu Miasta przypominając o wcześniejszych inicjatywach zmiany nazwy ulic oraz Radny Stefan Kachel.
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mieczysława Adaszyńskiego w sprawie odrzucenia tematu nadania nazwy dla ronda.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 3 głs. ”za” przy 4 głs. „przeciw” i 5 głs. „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcia wniosku o nadanie nazwy dla ronda położonego w Lewinie
Brzeskim na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sikorskiego.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 6 głs. ”za” przy 3 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” przyjęła wniosek.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych na dzień 26 marca 2014r. zgłoszonych na poprzednich sesjach przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Informacja stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem w sprawie ustawianych reklam umieszczanych na przyczepkach.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski udzielił wyjaśnień w tym temacie.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
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Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z propozycją wsparcia działań Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie
Brzeskim , bo jeżeli dochodzą nieoficjalne informacje, że etaty nie będą uzupełnione tylko będą likwidowane to wnosi o to aby w dniu dzisiejszym podjąć apel i wystosować do Komendanta Wojewódzkiego Policji
jak również do Ministra Spraw Wewnętrznych , bo za miesiąc może być za późno. Apel o uzupełnienie brakujących etatów nie rodzi skutków oraz niejasności co do naszych intencji .
Drugi temat to przyznanie mieszkania dla podopiecznego Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz prośba o pomoc finansową i materialną.
Radny Władysław Górka podziękował Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza i pracownikom Oświaty za pomoc
w zorganizowaniu turnieju.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał przygotowany projektu apelu o następującej
treści :
„Rada Miejska w Lewinie Brzeskim wnosi o podjęcie działań mających na celu uzupełnienie obsady kadrowej Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim swoim zasięgiem obejmuje teren dwóch gmin – Lewin Brzeski
i Olszanka stąd funkcjonowanie w pełnej obsadzie uważamy za uzasadnione i konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa.”
Projekt apelu stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
W dyskusji nad projektem apelu udział wzięli Radny Ludwik Juszczak, Radny Roman Pudło, Radny Robert
Laszuk.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat bezpieczeństwa będzie omawiany w miesiącu maju, jest
w planie pracy Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie apelu o treści jaką odczytał.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła apel.
Apel stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
Do pkt 15
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.
Następnie poinformował ,że przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim za salą
gimnastyczną Gimnazjum w Lewinie Brzeskim został unieważniony , będzie ogłoszony ponownie z uwagi,
iż składa się ona z dwóch działek.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1531 zamknął
obrady XLVI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
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