
 
  PROTOKÓŁ  NR  XXVI/2020  

 
z   XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  27 października  2020 r. w saIi 
Miejsko- Gminnego Domu Kultury w  Lewinie Brzeskim na ul. Rynek 14 
         
        Otwierając o godzinie 1400  obrady XXVI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Wal-
demar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych; 
 

Do pkt 2 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawo-
mocna. Zwołana została zgodnie z ustawą 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 na sesji – Łukasz Bacajewski, Zbigniew Gąsiorowski, Jacek Kieroński, Stanisław Piszczek 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 do protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożone  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wnioski do porządku obrad sesji : 

1) z dnia 21 października 2020r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projek-
tów uchwał:  

a) o zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r. , 
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. 
 
Wniosek stanowi  załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności   11       radnych –  jednogłośnie   11    głs. „za” przyjęła (bezwzględną więk-
szością głosów)  wniosek z dnia 21 października 2020r. 
 

2) z dnia 26 października 2020r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu 
uchwały:  
a) w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Le-
win Brzeski; 

 
Wniosek stanowi  załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności   11       radnych –  jednogłośnie   11     głs. „za” przyjęła (bezwzględną więk-
szością głosów)  wniosek z dnia 26 października 2020r. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że w związku z bardzo szybko rosnącą liczbą 
zachorowań na Covid 19, w trosce o bezpieczeństwo zgromadzonych na obradach sesji proponuje skró-
cić obrady sesji poprzez zgłoszenie ustnego wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji  a 
mianowicie wykreślenie następujących punktów: 

 4.    Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyj-

nym. 
7. Informacje  Radnych Powiatu Brzeskiego.  

 
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
11.  Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
12.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 

 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych - bezwzględną większością głosów jednogłośnie 11 głs. 
„za” przyjęła wniosek. 
 
Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3 Przedstawienie porządku obrad sesji. 
4.  Przyjęcie: 

         1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września      
2020r.  do dnia 14 października 2020 r. 

    2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gminy Lewin Brzeski i Gmin Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji za-
dania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg; 

2)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 
3)  określenia stawek podatku od nieruchomości; 
4)  nadania nazwy ulicy „Rzepichy” w Lewinie Brzeskim; 
5)  nadania nazwy ulicy „Reja” w Lewinie Brzeskim; 
6)  nadania nazwy ulicy „Siemowita” w Lewinie Brzeskim; 
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na 2020 rok; 
8)   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
9)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 
10) w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

Lewin Brzeski. 
 6. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym transmisja będzie nie tylko przekazywana  

w wersji dla osób słyszących będzie również przekazywana dla osób niesłyszących z transkrypcją lite-
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rową. Ustawa z 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych, która mówi, że od 23 września weszły w życie nowe przepisy ustawy wprowa-
dzające  istotne zmiany dot. transmisji posiedzeń jednostek samorządowych tj. transkrypcji nagrania ob-
rad sesji Rady Miejskiej umieszczonej na stronie internetowej gminy.  Wszystkie transmisje realizowane 
po tym terminie muszą być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Transkrypcja automatyczna 
transmisji nagrania sesji, którą zleciła gmina polegać będzie na dołożeniu napisów na nagraniu sesji na 
podstawie systemu rozpoznawania mowy po ewentualnej modyfikacji ręcznej. Wobec powyższego Prze-
wodniczący Rady poprosił wszystkich radnych oraz zaproszonych gości  o wyraźne wysławianie się oraz 
pojedyncze wypowiedzi. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przestrzeganie  dyscypliny i kultury wy-
powiedzi. 
 
Do pkt  4 
ppkt 1 

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września      
2020r.  do dnia 14 października 2020 r. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  5 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Robert Laszuk i 
Radny Leszek Fornal  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  7 Komisji Rolnic-
twa  i Ochrony Środowiska. 
 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  4 głs. „za”  
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    11     radnych –   jednogłośnie     11     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
ppkt2 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020 
Informacja stanowi załącznik  Nr  9 do  protokołu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą, aby w przyszłym roku spróbować zabezpieczyć środki w Bu-
dżecie Gminy na remont części  dachu w budynku byłego Gimnazjum, a obecnie Szkoły Podstawowej w  
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Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3, ponieważ część dachu wymaga remontu, a jest to zbyt duża inwesty-
cja, aby Dyrektor Szkoły mógł sobie z nią sam poradzić. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał   pod głosowanie imienne przyjęcie informacji. 
 
Rada Miejska w obecności 11  radnych- jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła informację. 
 
Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie. 
 
ppkt  1 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gminy Lewin Brzeski i Gmin Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji zadania po-
legającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 10  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
 
Zapytania i uwagi: 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy w jakimś procencie udział w Aglomeracji Brzeg miej-
scowości Łosiów i Strzelniki minimalizuje nasz udział w Aglomeracji Opolskiej. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że nie ma to nic wspólnego z Aglomeracją 
Opolską. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/205/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 11 do  protokołu. 
 
ppkt  2     

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 12  do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4   głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały wraz z autopoprawką i poddał pod 
głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    jednogłośnie 11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVI/206/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do  protokołu. 
 
ppkt  3  

określenia stawek podatku od nieruchomości; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 15  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 

-   Rozwoju Gospodarczego  -  po przeanalizowaniu  projektu uchwały w sprawie określenia sta-
wek podatku od nieruchomości wnosi  (w obecności 4 członków - 4 głs. „za”) o zmniejszenie propo-
nowanej stawki podatku w §1 ust. 2 od budynków lub ich części : w pkt 5) litera c) pozostałych ze 
stawki 6,70 na stawkę 6,50 zł. 
     -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  po przeanalizowaniu  projektu uchwały w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości wnosi  (w obecności 4 członków - 4 głs. „za”) o zmniejszenie pro-
ponowanej stawki podatku w §1 ust. 2 od budynków lub ich części : w pkt 5) litera c) pozostałych ze 
stawki 6,70 na stawkę 6,50 zł. 

 
Zapytania i uwagi: 
Burmistrz poinformował, że po wnioskach i uwagach obu komisji została przygotowana autopoprawka 
Burmistrza do omawianego projektu uchwały. 
 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
Projekt uchwały  po autopoprawce wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 17  do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce i 
poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/207/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do  protokołu. 
 
ppkt  4 

w sprawie nadania nazwy ul. „Rzepichy” w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 19  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
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Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/208/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do  protokołu. 
 
ppkt  5 

w sprawie nadania nazwy ul. „Reja” w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 21  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/209/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do  protokołu. 
 
ppkt  6 

w sprawie nadania nazwy ul. „Siemowita” w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 23  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytania i uwagi: 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem kiedy omawiane nazwy ulic pojawią się w gogle maps. 
 
Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności nazwy ulic muszą pojawić się w ewidencji Gminy i 
po tym fakcie google maps będzie mógł wprowadzić nazwy nowych ulic w swój system. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/210/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
 



 

 

7 

ppkt  7 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 25  do protokołu. 
 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4   głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały wraz z autopoprawką i poddał pod 
głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    jednogłośnie 11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVI/211/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu. 
 
ppkt  8 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 28  do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4   głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy będzie uruchomiane lodowisko w Lewinie Brzeskim w 
dobie pandemii. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że w najbliższym czasie będzie przygotowane pismo do Marszałka 
Województwa Opolskiego o ewentualne odstąpienie od konieczności rozkładania lodowiska, gdyż wy-
datkowanie środków w przypadku, gdy będzie zakaz korzystania z tego typu obiektu jest bezcelowe.  
W przypadku nie zajęcia stanowiska Marszałka w tej sprawie Gmina będzie zmuszona zachować trwa-
łość projektu i rozłożyć lodowisko. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały wraz z autopoprawką i poddał pod 
głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    jednogłośnie 11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVI/212/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu. 
 
ppkt  9 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 28  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/213/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 29 do  protokołu. 
 
ppkt  10 

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  
Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 30  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, 
że przedstawiona uchwała jest wynikiem wprowadzenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Lewin Brzeski dwóch zadań inwestycyjnych: 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadko-
wego przy stacji PKP w Łosiowie. 

2. Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski. 
 
w wyniku czego zmieniły się wskaźniki zawarte w przedmiotowym planie.  
Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiada pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu natomiast uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Opolu będzie możliwe po podjęciu niniejszej uchwały przez Radę Miejską. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że w aktualizacji nie została zaktualizowana firma zajmująca się 
wywozem odpadów komunalnych w Gminie Lewin Brzeski, gdyż nadal w Planie Gospodarki Niskoemi-
syjnej widnieje firma „Remondis”. 
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Burmistrz poinformował, że na początku przyszłego roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie 
zmieniony, gdyż omawiana aktualizacja jest do roku 2020. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXVI/214/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 31 do  protokołu. 
 
Do pkt   6 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim są do wglądu w Biurze Rady oraz wszystkie interpelacje, które radni nie mogli złożyć 
na dzisiejszej sesji mogą złożyć bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w formie pa-
pierowej bądź elektronicznej. 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 14:55  za-
mknął obrady  XXVI  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 
   

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
 /-/     Ilona Gwizdak     /-/  Waldemar Włodek 


