PROTOKÓŁ NR LVII/2014
z LVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LVII 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 :
− Radnych Powiatowych,
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Dyrektorów Gimnazjów , Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkoli,
− Kierowników jednostek organizacyjnych,
− 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 nieusprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował zmianę kolejności w porządku obrad sesji tj. po pkt.
4 – Przyjęcie protokółu z LVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wprowadzić pkt.7 jako 5 - Podjęcie
uchwał natomiast pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację.
Radni nie zgłosili sprzeciwu zmiany kolejności obradowania .
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła propozycję zmian kolejności obradowania.
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z LVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Podjęcie uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
3) w sprawie wyrażenia zgody na włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INWEST-PARK”, działek o nr: 123/3, 122/2, 120/7, 120/9, 120/5, 108/1, 120/4, 1364, 27/8, 27/3,
115, 117/1, 113, 27/2 zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
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7.
8.
9.

10.
11.

1) analiza oświadczeń majątkowych ,
2) nadanie dalszego biegu dla skargi.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października
2014r. do dnia 05 listopada 2014r.
Wolne wnioski zapytania.
Przedstawienie przez :
1) Burmistrza Lewina Brzeskiego informacji o działalności w okresie kadencji 2010 – 2014,
2) Przewodniczącego Rady informacji o działalności Rady Miejskiej w okresie kadencji 2010 – 2014.
Uroczyste zakończenie pracy Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z LVI sesji , która odbyła się w dniu
28 października 2014r.i z Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do treści protokółu
przesłanego radnym drogą e-mail nie zostały zgłoszone poprawki. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy
radni w chwili obecnej chcą zgłosić poprawki do treści protokółu.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółu.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z LVI sesji.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując czego dotyczą proponowane zmiany w budżecie gminy na 2014r.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk poprosił o wyjaśnienie powodu przeniesienia środków z projektu pn. „Opiekun
dzienny”.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że na początku rozpoczęcia realizacji projektu zainteresowanie było duże jednak w trakcie programu osoby, które zgłosiły się do opieki wycofały swoją ofertę stąd
środki nie zostaną wykorzystane.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
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 LVII/407/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
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ppkt 3
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie gminy – wcześniejszymi i obecnymi zostaje uaktualniona wieloletnia prognoza finansowa.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
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 LVII/408/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu
ppkt 4
wyrażenia zgody na włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWESTPARK”, działek o nr: 123/3, 122/2, 120/7, 120/9, 120/5, 108/1, 120/4, 1364, 27/8, 27/3, 115, 117/1, 113,
27/2 zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara na wstępie zgłaszając autopoprawkę w § 1
dotyczącą powierzchni działek jest 30,97 ha winno być 31,0361 ha zgodnie z załącznikiem.
Następnie poinformował, dlaczego przedłożono niniejszy projekt uchwały i czym będzie dla gminy utworzenie w Lewinie Brzeskim podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” .
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy możliwe byłoby objęcie tą strefą terenów po byłej cukrowni ?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w tym wniosku nie, ponieważ po wizji w terenie pracowników Zarządu
stwierdzono, że wnioskiem gminy mogą być objęte tereny należące do Skarbu Państwa lub gminy Lewin
Brzeski . Właściciel terenu po cukrowni gdyby chciał aby tereny weszły do podstrefy musiałby sam zabiegać o to, my jako gmina nie możemy starać się o wprowadzenie gdyż są różne kryteria do spełnienia dla
właściciela nieruchomości a inne są dla właściciela gminy czy Skarbu Państwa.
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 LVII/409/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił :
1. Informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Brzegu :
1) radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
2) zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
3) Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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2. Analizę oświadczeń majątkowych radnych , którą przeprowadził i analizę oświadczeń majątkowych
kierowników przeprowadzoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego .
Pisma stanowią załącznik Nr 10 i 11 do niniejszego protokółu.
3. Odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego dla Komendanta Powiatowego Policji na wniosek o ujęcie
w planowanym budżecie gminy na 2015 rok środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie
dodatkowych patroli policyjnych oraz zakup sprzętu pomocnego do badań na zawartość w organizmie
alkoholu i narkotyków.
4. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 16 października 2014r. skierowane do Burmistrza
Lewina Brzeskiego i do wiadomości Rady Miejskiej dot. potrzeb gminy w zakresie organizowania robót
publicznych w roku 2015 i ewentualne zabezpieczenie środków na ten cel.
5. Przesłaną do wiadomości Przewodniczącego Rady skargę na inspektora Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zakresie obowiązków
oraz kwalifikacjach i kompetencjach pracownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji.
6. W związku z nie podjęciem decyzji na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w sprawie nadanie dalszego biegu dla skargi - wniosek Komisji Rewizyjnej skierowanym do Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia o
opinię do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu w celu sprawdzenia czy obowiązujący regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest zgodny z obowiązującym prawem - przedstawił projekt wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu do akceptacji .
Radni nie zgłosili uwag i poprawek do przedstawionej treści pisma.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głs. „za” zaakceptowała treść pisma do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.
Do pkt 6
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października 2014r. do dnia 05 listopada 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na błędny zapis na str.2 dotyczący Zarządzenia Nr 1690/2014.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości dotyczy nieruchomości
w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło poprosił o wyjaśnienie dot. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
działki na terenie targowiska w Lewinie Brzeskim a następnie zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie naprawiony ubytek w nawierzchni drogi ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że chodzi o skrawek terenu, musieliśmy złożyć zapytanie do Marszałka Województwa ponieważ na budowę targowiska korzystaliśmy z dofinansowania unijnego i chce wyrazić zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. Jeżeli chodzi o ubytek w nawierzchni drogi temat
będzie realizowany.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogło-

śnie 14 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.

Do pkt 8
Wolne wnioski zapytania.
Radny Stefan Kachel zabierając głos powiedział, ze zwrócono się do niego z prośba o przekazanie informacji
do Komendanta Policji o zwracanie uwagi pieszym poruszającym się po zmroku a Dyrektorzy szkół o przekazanie dzieciom idącym do szkoły o stosowanie znaków odblaskowych gdyż jest grupą szczególnie narażoną na udział w wypadkach drogowych. Piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, a rowerzyści bez
oświetlenia niestety są zupełnie niewidoczni dla kierowców zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym.
Radny Mieczysław Adaszyński zgłosił wniosek w sprawie wczesnego zapalaniu się oświetlenia ulicznego
w Łosiowie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał pismo od Wojewody Opolskiego w związku z upływem
kadencji .
Pismo stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Do pkt 9
Przedstawienie przez :
ppkt 1
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara zwrócił się do zebranych następującymi słowami:
„ Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Szanowni Państwo
W ostatnich wyborach samorządowych dzięki ogromnemu poparciu wynoszącemu 62,4 % głosów
zostałem wybrany na Burmistrza Lewina Brzeskiego. Tak wysokie poparcie stało się dla mnie zobowiązaniem do pracy i służby na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy. Ślubowanie złożyłem 14 grudnia 2010 roku
i od tego dnia rozpocząłem realizować zadania gminy.
Mimo wielu problemów, z którymi musiałem się zmagać zrealizowałem wiele przedsięwzięć dobrze
służących naszej społeczności. Do wykonania tak ogromnej ilości zadań przyczyniła się bardzo dobra praca
Państwa Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów sołectw na terenie gminy, bardzo dobry zespół pracowników
urzędu i podległych mi jednostek.
Ostatnie cztery lata to wzmożone działania i koncentracja na niemal każdej dziedzinie życia społecznego w gminie Lewin Brzeski. Począwszy od bezpieczeństwa /zakup wozu bojowego do OSP w Lewinie
Brzeskim, powołanie do życia Straży Miejskiej/ poprzez inwestycje oświatowe, infrastrukturalne, a także
działanie na rzecz rozwoju życia kulturalnego i sportowego.
Szanowni Państwo
W ciągu czterech lat mojej kadencji przeprowadziłem z Państwa udziałem inwestycje na ponad
24,5 mln zł, z czego 14 mln to środki zewnętrzne pochodzące z programów unijnych i z programów rządowych. Pozostała kwota to środki własne ok. 10 mln zł. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że pomimo tak
dużego wkładu własnego dzięki podejmowanym przez mnie działaniom udało się przeprowadzić inwestycje
bez nadmiernego obciążenia gminnego budżetu zobowiązaniami wynikającymi z kredytów bankowych.
Praca dla Państwa, jako Burmistrza Lewina Brzeskiego to nie tylko wydawanie gminnych pieniędzy,
to także, a może przede wszystkim umiejętność podejmowania właściwych decyzji oraz umiejętność odnajdywania się i dopasowywania do zmieniającej się rzeczywistości. Podejmowałem między innymi działania
w celu zminimalizowania skutków bezrobocia w Naszej Gminie / punkt pośrednictwa pracy, mnóstwo osób
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zatrudnionych w ramach robót publicznych, staże we współpracy z PUP, projekty w ramach POKL takie jak:
„Stop bierności wiwat zaradności” itp.
Zabiegałem u Prezydenta Miasta Opola, aby Lewin Brzeski był członkiem stowarzyszenia Aglomeracja Opolska /dzięki temu mamy szanse wykorzystać w latach 2014 – 2020 ogromną pulę pieniędzy wydzieloną z RPO dla województwa opolskiego między innymi na edukację, infrastrukturę i ratowanie zabytków/.
Przystąpiłem do programu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Karta Dużej
Rodziny”, współpracowałem z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach Specjalnej Strefy
Demograficznej, a także z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego w celu utworzenia na terenie naszej
gminy Wałbrzyskiej Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nie sposób przedstawić wszystkich zrealizowanych zadań i podejmowanych decyzji, które miały
miejsce w ostatnim czteroleciu. Dlatego wspomnę tylko o tych ważniejszych: rewitalizacja budynków Przedszkoli Publicznych i Ratusza Miejskiego w Lewinie Brzeskim, dokończenie kanalizacji w Lewinie Brzeskim,
Kantorowicach, Nowej Wsi Małej, budowa boiska Orlik, budowa wielofunkcyjnego boiska w Skorogoszczy,
budowa hali sportowej w Łosiowie, budowa kąpieliska w Lewinie Brzeskim, targowisko miejskie, siłownie,
place zabaw, remont trybun na stadionie KS „Olimpia” oraz szereg innych inwestycji, które obejmowały cała
gminę.
Szanowni Państwo
Minione cztery lata to także współpraca moja i Państwa z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu naszej Gminy na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, a także w celu rozwijania pasji Naszych mieszkańców.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę oraz pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji, za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Dla startujących w obecnych wyborach życzę „dobrych wyników” a dla pozostałych kończących
kadencję samorządowców, którzy nie zdecydowali się kandydować w wyborach, jeszcze raz składam podziękowanie i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.”
ppkt 2
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, który przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2010 – 2014 o następującej treści :
„ Na sesji w dniu 30 listopada 2010r. (tak wydaje się niedawno) Radni złożyli ślubowanie i Rada
Miejska kadencji 2010 – 2014 rozpoczęła swoją działalność.
W okresie kadencji Rada Miejska obradowała łącznie na 57 z dzisiejszą, sesjach w tym:
- planowanych - 36
- zwołanych na wniosek Burmistrza - 21
Podjęta łącznie 409 uchwał z tego organy nadzoru ingerowały w 8 uchwałach:
- Wojewoda Opolski - w 5 w tym do 1 stwierdził nieważność w całości,
- Regionalna Izba Obrachunkowa - w 3 w tym do 1 została stwierdzona nieważność w całości i 1 w części
zapisów.
Łącznie w okresie kadencji złożono 4 wyjaśnienia do uchwał przesłanych do Wojewody Opolskiego.
W okresie kadencji Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchwaliła m.in.:
1. Przystąpienie do Związku Gmin Śląska Opolskiego, z którego inicjatywy dokonywane są zakupy tańszej
energii elektrycznej,
2. Wyrażenie woli utworzenia wspólnie z gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Opolskiej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
3. Programy :
1) wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020,
2) program pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
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3) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
5) Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014,
6) pobudzania aktywności obywatelskiej pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”
corocznie uchwalała :
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
3) opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin
Brzeski
Rada Miejska podjęła - 91 uchwał prawa miejscowego dot. m.in.
1) określenia stawek podatków i opłat lokalnych,
2) uchwalenia Statutu Gminy,
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
4) gospodarowania odpadami komunalnymi ,
5) opieki przedszkolnej.
6) podziału gminy na okręgi i obwody głosowania,
Przyjęła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, miejscowości
Skorogoszcz i Chróścina, Kantorowice i Nowa Wieś Mała, Łosiów, Strzelniki, Stroszowice - podejmują 30
uchwał w tym zakresie.
Uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
Z własnej inicjatywy Rada Miejska przyjęła na sesji :
1) w dniu 27 marca 2014r. apel w sprawie podjęcia działań mających na celu uzupełnienie obsady kadrowej Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
2) w dniu 27 maja 2014 r. apel w sprawie protestu brzeskich pielęgniarek i położnych.
Do Rady Miejskiej wpłynęło łącznie 6 skarg na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego w 2011r. – 4 w tym
1 ponowiona, w 2012r. - 1. Skargi zostały rozpatrzone i uznane za bezzasadne. Skarga, która wpłynęła
w 2014r. pozostanie do rozpatrzenia Radzie Miejskiej następnej kadencji.
Ogółem frekwencja Radnych na sesjach Rady Miejskiej wynosiła 91 % a za obecność na każdej sesji należy
wyróżnić radnych Mieczysława Adaszyńskiego i Ludwika Juszczak.
Radni złożyli w okresie kadencji 330 interpelacji i wniosków :
z tego realizowanych w latach 2010 – 2014 przez :
- inne instytucje - 65
- Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim - 94
ponadto na 12 zapytań udzielono odpowiedzi na sesji a na 28 udzielono pisemnie wyjaśnień bądź informacji pozostałe wnioski są w trakcie realizacji lub nie zostały zrealizowane z różnych przyczyn (brak środków
finansowych bądź oddalony jako bezzasadny).
Szanowni Państwo
Dzisiejsza ostatnia w naszej kadencji sesja jest okazją do wyrażenia podziękowań dla osób oraz instytucji współpracujących i wspomagających pracę radnych. To dzięki wzorowej współpracy i zgodzie nasza
gmina stale się rozwija.
Zacznę od instytucji publicznych:
− kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego, Panu Burmistrzowi, jednostkom gminnym, oświatowym i kulturalnym, Gimnazjom, w szczególności lewińskiemu za gościnę, szkołom, Przedszkolom, Domowi Kultury, bibliotece, Świetlicy Terapeutycznej,
− pracownikom i Kierownictwu instytucji – OODR w Łosiowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim, Policji i innym niewymienionym podmiotom,
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− Kierownictwu oraz pracownikom spółek Gminnych – Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp.
z o.o. w Lewinie Brzeskim, Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółka z o.o.,
− Mieszkańcom gminy za wyrażanie opinii, oraz głosu w trudnych tematach,
− Radnym Powiatowym,
− Radnym i sołtysom za zaangażowanie oraz życzliwość wobec mojej osoby
− Wiceprzewodniczącemu Rady oraz Sekretarzowi obrad. „
Do pkt 10
Na zakończenie pracy Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Waldemar Włodek i Burmistrz Lewina
Brzeskiego wręczyli Radnym podziękowania składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę
w mijającej kadencji 2010 – 2014 za współprace , wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Radnych wręczył Burmistrzowi Arturowi Kotara podziękowanie
wyrazy uznania za dobrą współprace i pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1513 zamknął
obrady LVII ostatniej sesji Rady Miejskiej w tej kadencji.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

