P r o t o k ó ł Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 listopada 2015r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Posiedzenie otworzył o godz. 1300 i przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2015 z dnia 24 września 2015r.
2. Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie - 4 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2015 z dnia 24 września 2015r..
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych oraz
w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - jednogłośnie 4 głs. „za” zatwierdziła
protokół.
Do pkt 2
Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak w imieniu Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespól Kontrolny w dniu 30 września 2015r.
w zakresie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”.
Następnie przedstawił projekt stanowiska Zespołu Kontrolnego w sprawie przeprowadzonej
kontroli.
Protokół z kontroli wraz z projektem stanowiska Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do omówienia wyników z przeprowadzonej kontroli ustalając następujące
zalecenia pokontrolne:
1. Zobowiązać wykonawcę obiektu do usunięcia powstałych usterek:
1) wymiany elementów drewnianych na pomoście głównym,
2) wymiany osłony zjeżdżalni.
2. Do czasu usunięcia usterki (osłony), zaniechać użytkowanie zjeżdżalni

-2Następnie Komisja przystąpiła do omówienia treści stanowiska z przeprowadzonej kontroli –
stanowisko przyjęto bez uwag. Na tej podstawie opracowano projekt uchwały w sprawie zaleceń
pokontrolnych. Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu, projekt uchwały stanowi
zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił uwagę, że kilkakrotnie zgłaszał w Urzędzie, że w m. Mikolin od miesiąca
a nawet dłużej nie świecą lampy. Do tej pory nie podjęto żadnych działań w tej sprawie. Uważa, że
TAURON winien przeprowadzać raz w miesiącu przegląd oświetlenia.
Radny Stefan Kachel poparł radnego, ten sam problem był w m. Przecza, gdzie przez dwa miesiące lampy
nie świeciły. Wydział Budownictwa i Inwestycji interweniował kilka razy, ale bez skutku dopiero jak
mieszkańcy zainterweniowali to poskutkowało, lampy zostały wymienione.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że również lampy nie świecą na terenie miasta
Lewin Brzeski w ulicach Kilińskiego i Moniuszki.
Powyższe wnioski Komisja przyjęła przez aklamację.
Komisja w n o s i o rozwiązanie problemu długotrwałego załatwiania zgłaszanych wniosków dot.
wymiany spalonych lamp na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski, ponieważ na realizację wniosków
oczekuje się od jednego do dwóch – trzech miesięcy. Komisja proponuje wprowadzenia zasady
dokonywania przeglądu oświetlenia jeden raz w m-cu.
Komisja wnosi o wymianę lamp w :
1) m. Mikolin w ul. Zamkowej (przystanek PKS, przystanek szkolny, budynek czterorodzinny) oraz przy
ul. Odrzańskiej,
2) w Lewinie Brzeskim w ulicy Kilińskiego (skrzyżowanie) i ulicy Moniuszki.
Radny Zbigniew Wierzbicki poinformował, iż gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Brzesko Oławska Wieś Historyczna”, która pozyskuje środki na realizację różnych projektów. Wynika to
z otrzymanej informacji na temat działalności stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem. Sołectwa
posiadają środki, które mogą stanowić udział przy realizacji zadania przez sołectwo. Tylko sołectwa muszą
wiedzieć jakie będą realizowane zadania, w jaki sposób przygotować i złożyć wniosek.
Wobec powyższego radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina w n o s i o przekazywanie sołtysom
informacji dot. naboru projektów realizowanych poprzez Lokalną Grupę Działania „Brzesko – Oławska
Wieś Historyczna”.
Radny Stefan Kachel z Przeczy w n o s i o uruchomienie w okresie zimowym poczekalni na dworcu PKP
w Przeczy.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 1340 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
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