P r o t o k ó ł Nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
22 października 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 7 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym
komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 40/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 września 2014r.
2. Zaopiniowanie :
1) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013 – 2014,
2) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 września 2014r.
do dnia 14 października 2014r..
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
2) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Sprawy różne - wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 40/2014 z posiedzenia komisji w dniu 24 września 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 40/2014 - jednogłośnie - 7 głs. „za”.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013 – 2014,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że zgodnie z wnioskiem zgłoszonym
w zeszłym roku na sesji przez Pana Zdzisława Biernackiego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lewinie Brzeskim zaproszono na dzisiejsze posiedzenie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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połączenia: nauczyciel – uczeń albo uczeń – nauczyciel. Wyniki egzaminów wykazane w przedłożonej
informacji nie odzwierciedlają rzeczywistej pracy nauczycieli, ale jest to jeden z najprostszych sposobów
zobaczenia jakie wyniki osiąga szkoła czyli jak pracuje. Jeżeli w szkole są słabe wyniki przez kilka lat to
można powiedzieć, że coś nie jest tak w tej szkole, że zaczyna się źle dziać. Zwrócił uwagę na niskie wyniki
z egzaminów w roku szkolnym 2013 w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, obecnie są
bardzo dobre, nastąpił wysoki wzrost.
Dyrektor PSP Pan Zdzisław Biernacki ustosunkowując się do wypowiedzi wyjaśnił przyczynę osiągnięcia
niskich wyników w roku 2013. Wpływ na wyniki miały dzieci z orzeczeniem lub z opinią, a w tym okresie
było aż 15 uczniów, którzy otrzymali wynik poniżej 10 pkt i to zaważyło na ogólnych wynikach szkoły.
W roku 2014 było tylko 4 uczniów z orzeczeniem i jest już zauważalny wzrost wyników. Należy mieć na
uwadze, że wyniki z egzaminów są również uzależnione od środowiska w jakim przebywają dzieci. Taki
problem jest na pewno w szkole w Skorogoszczy z uwagi, że do szkoły chodzą dzieci z Domu Dziecka a
pochodzą z różnych środowisk.
Zabierając głos Dyrektor PSP w Skorogoszczy Pani Hanna Grubiak powiedziała, że wyniki egzaminów
w szkole w Skorogoszczy są bardzo zróżnicowane od średniego do najniższego. Poparła, że wpływ na wyniki
egzaminów ma liczba dzieci posiadających orzeczenie, opinie w danym roku. Jak również miały wpływ
w ostatnich latach bardzo liczne klasy od I do III, gdzie klasa liczyła aż 32 uczniów. Ponadto należy mieć na
uwadze, że kluczem rozwoju uczniów do osiągania dalszych sukcesów jest nauczanie początkowe czyli
nauczenie podstawowych umiejętności. Na zakończenie Dyrektor zwróciła uwagę, że nie można
powiedzieć, że wszystkie dzieci z Domu Dziecka zaniżają poziom wyników w szkole, jest to nieprawda.
Dyrektor PSP Pan Zdzisław Biernacki dodał, że pierwszy etap nauczania w klasach od I do III jest
najważniejszy dla rozwoju dziecka. Jeżeli w tym czasie nie nauczy się pisania, czytania to w dalszych klasach
będzie się to uwsteczniało. Nawet, jeśli rodzice będą się starali pomóc, ale nie zawsze rodzice mają czas dla
dzieci.
Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak powiedział, że na wyniki sprawdzianów mają na pewno liczne
klasy uczniów i najsłabsi uczniowie, ale najlepszym miernikiem wykazania wyników jest jak widać na
przestrzeni wielu lat, jak się one kształtują, są to wyniki z egzaminów tzw. EWD. Należy mieć też na uwadze
pracę szkoły, która składa się z wielu płaszczyzn. Z przedłożonej informacji wynika ogrom działań
wykazanych przez każdą szkołę.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy dyrektorzy przedszkoli zostali również zaproszeni.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zaprosił tylko dyrektorów szkół.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zaprosił Dyrektorów na sesję zwołanej na dzień 28
października 2014r., której tematem będzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2013/2014.
Zabierając głos Przewodniczący Komisji powiedział, że mówi się, że na wpływ wyników w szkole
w Skorogoszczy mają dzieci z Domu Dziecka. Nie można mówić, że są to najgorsi uczniowie, oporni na
naukę. Ponadto pojawiają się opinie, że w Domu Dziecka są zatrudnieni wysoko wykwalifikowani
pedagodzy, których zadaniem jest pracować z tą młodzieżą, poświęcać im czas. Takich warunków do nauki,
wykwalifikowanych pedagogów nie mają w większości dzieci mających rodziców. Są to dwa różne
środowiska, ale nie można zawsze zrzucać na dzieci z Domu Dziecka, że zaniżają wynik z egzaminów.
Radny Dariusz Zięba odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji poinformował, że pracuje
z dziećmi w Domu Dziecka w Skorogoszczy. Największym sukcesem jest, kiedy dzieci zaczynają uczęszczać
do szkoły, ponieważ są to dzieci, które nie chodziły do szkoły przez pół roku, rok albo sporadycznie. Dzieci
te, nie mają nawyku chodzenia do szkoły. Radny zwrócił uwagę, że przecież bez powodu nie zostałyby
odebrane rodzicom.
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egzaminów w gimnazjum w Łosiowie jak i w Skorogoszczy są prawie na tym samym poziomie
a w szkole w Lewinie Brzeskim są dwa poziomy wyższe. Zapytał, Dlaczego jest taka różnica.
Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie Pani Jadwiga Fornal poinformowała, że każdego roku w jej szkole
przeprowadza się analizę czynników wpływających na wyniki uczniów. Są to wyniki tzw. wewnątrz szkolne.
Zwróciła uwagę, że jak wynika z przeprowadzonych badań PISA (Programu Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów) zasadniczym elementem, z którego wynika poziom osiągania przez uczniów
wyników egzaminów jest wykształcenie rodziców i to przede wszystkim matki. Takie badania
przeprowadzono w szkole w jednej z klas. Również wpływ na wyniki miało aż 25 uczniów posiadających
orzeczenie i opinie jak i liczne klasy w wyniku połączenia, liczyły 34 uczniów. Ponadto też mógł mieć wpływ
na wyniki nieobecność nauczyciela przebywającego na chorobowym oraz zmiana nauczyciela języka
angielskiego.
Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że duży wpływ na zeszłoroczne wyniki miała uczennica,
która nie znała języka polskiego (pochodziła z Ukrainy) a przystąpiła do egzaminu jak wszyscy uczniowie
oraz nie przystąpienie najlepszej uczennicy z powodu choroby. Można powiedzieć, że właśnie taki czynnik
spowodował zaniżenie wyników z egzaminu. Należy również wspomnieć, że na wyniki egzaminów ma
frekwencja uczniów a jest jeden uczeń, który notorycznie opuszcza zajęcia. Był z 4-ch przedmiotów
niesklasyfikowany a z 3-ch przedmiotów pozostawiony. Nadal jest uczniem szkoły i obniża frekwencję. Na
zakończenie powiedziała, że na wyniki egzaminów wpływa wiele różnych czynników, które są analizowane
wspólnie w grupach a następnie w całej Radzie Pedagogicznej. Nauczyciele nie zmieniają się od lat, jest
wykonywanych wiele działań.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta odnosząc się do wypowiedzi, poinformował, że nie rozumie
ponieważ porównując liczbę uczniów w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim do liczby uczniów w Gimnazjum
w Łosiowie i w Skorogoszczy to w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim jest 4-y razy więcej uczniów jak
i problemów. Ma wątpliwości czy aby jeden uczeń aż tak zaważył na wynikach egzaminów.
Pani Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie odpowiedziała, że kiedy uczeń otrzymuje tylko jeden punkt
z egzaminu i nie ma najlepszej uczennicy na egzaminie to bardzo mocno waży na wynikach.
Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim Pani Zuzanna Gwarys powiedziała, że każda szkoła ma określony
sposób wsparcia dla ucznia: pomoc psychologiczna – pedagogiczna, praca z uczniem zdolnym. Dzięki pracy
z uczniami zdolnymi mamy w drugiej klasie laureatów olimpiady, co automatycznie powoduje wzrost
wyników. Myśli, że każda ze szkół ma opracowany system analizy wyników wewnętrznych i na tym pracują,
analizują i wyciągają wnioski, które są następnie wprowadzane w kolejnych latach.
Poinformowała, że w pierwszym półroczu uczniowie I klas gimnazjum otrzymują z puli dyrektora
szkoły godzinę na dodatkową lekcję z matematyki w celu wyrównania poziomu albo uzupełnienia braków.
Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że w innych szkołach ( nie w naszej Gminie) nauczyciele potrafią
namawiać, aby słabsi uczniowie nie brali udziału w egzaminach w pierwszym terminie. Wyniki z drugiego
egzaminu nie wchodzą w tzw. EWD, co powoduje, że taka szkoła otrzymuje wyższy wynik. Również należy
mieć na uwadze, że dzieci mogą mieć zły dzień, być po chorobie. Dlatego też ma prośbę, aby nie oceniać ich
na podstawie i wyłącznie egzaminów. Należałoby sprawdzić jak nasi uczniowie radzą sobie w szkołach
średnich, jakie osiągają wyniki, a otrzymują o nich informacje pozytywne.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do dyrektorów szkół gimnazjalnych czy są problemy,
trudności wychowawcze uczniów przychodzących do gimnazjów ze szkół podstawowych, ponieważ uważają
się już za dorosłą młodzież. Kolejne zapytanie dotyczyło, że jak nauczyciel wpisze uwagę dla ucznia to czy
rodzic popiera czy ma pretensje do nauczyciela.
Pani Zuzanna Gwarys powiedziała, że ma bardzo dobrą młodzież, ale też występują problemy. Jest w szkole
zatrudniony pedagog, psycholog, którzy pomagają rozwiązywać trudne sytuacje a przy 244 uczniach mogą
zdarzyć się różne sytuacje.
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łatwiej bo jest mniejsze środowisko i znają wszystkich, w razie problemów reagują natychmiast, ale
zdarzają się przypadki różne.
Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim poinformował, że metody wychowawcze stosowane przez rodziców przez
bicie dzieci, a nie rozmowy z nimi, powodują, że te dzieci w ten sam sposób reagują. Należy pamiętać, że
problemy z dziećmi nasilają się bardzo często już w szkole podstawowej. Rodzice przyprowadzając dziecko
do szkoły podstawowej, uważa, że to szkoła będzie im wychowywała dziecko. Z naszych obserwacji wynika,
że jest to spowodowane, że rodzice są zagonieni, nie mają czasu, nie zwracają uwagę na swoje dzieci, tylko
zrzucają na szkołę. Obowiązkiem szkoły jest nauczać, ale także wspomagać rodziców w problemach ich
dzieci.
Dyrektor Gimnazjum poinformowała, że na podstawie swoich doświadczeń rodzice dzieci w gimnazjum
przychodzą do szkoły dopiero jak uważają, że jego dziecko jest krzywdzone. Problemy uczniów
rozwiązywane są w szkole poprzez relacje rodzic – uczeń – wychowawca – pedagog – rodzic. Chociaż
zdarzają się sytuacje, kiedy rodzic nie zgadza się z nauczycielem.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że kiedyś rodzice popierali nauczycieli w przypadku złego
zachowania dziecka co powodowało, że dzieci bardziej szanowali nauczycieli. Obecnie rodzice zamiast
wspomóc nauczyciela w problemach dziecka to w zamian wynagradzają niepowodzenia dziecka
w szkole. Fundamentem dobrego rozwoju dziecka jest rodzic – szkoła, a nie tylko szkoła.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że takie spotkania z dyrektorami są bardzo potrzebne, ponieważ można
się wiele dowiedzieć, podyskutować o problemach. Radni otrzymując informacje to mają tylko krótki opis
co się dzieje w formie tabeli i wykazów. Na zakończenie dodał, że każdy radny ma świadomość, że szkoły
potrzebują o wiele więcej środków finansowych niż otrzymują z budżetu gminy. Gmina boryka się z różnymi
problemami, a dzisiejsze spotkanie z dyrektorami miało na celu przeprowadzenie dyskusji na temat
poziomu kształcenia uczniów.
Dyrektor PSP w Łosiowie Pani Beata Hargot poinformowała, że dla każdego rocznika oprócz analizy
badającej umiejętności na sprawdzianach są analizowane czynniki indywidualne, czynniki środowiskowe,
czynniki pedagogiczne. Z tych analiz wyciągane są wnioski, zalecenia, rekomendacje na następny rok.
Dyrektor Gimnazjum Pani Jadwiga Fornal dodała, że wynikiem prowadzonych analiz jest przystępowanie
szkoły do projektów unijnych, które zakładają podwyższenie kompetencji: matematyczno – przyrodniczych
i z języka polskiego. W ostatnim czasie były prowadzone zajęcia wyrównawcze, językowe oraz wsparcie
pedagogiczno – psychologiczne i doradztwo zawodowe. Również są w szkole prowadzone zajęcia dla
słabszych i zdolniejszych uczniów.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek zapytał o problemy szkoły dotyczące wymogów wypełniania
dokumentów o wynikach każdego ucznia, czy przez to poświęcają mniej czasu dla ucznia.
Dyrektor Gimnazjum Pani Zuzanna Gwarys zabierając głos powiedziała, że nieodłącznym elementem jest
wypełnianie obowiązkowych dokumentów o uczniu, musi być wszystko opisane. W przypadku braku opisu,
nie można składać ustnych wyjaśnień w czasie kontroli. Muszą być spisane notatki o postępach ucznia.
Można powiedzieć, że „biurokracja” zdominowała pracę szkoły, ale też jest to nasz obowiązek.

Dyrektor PSP Pan Zdzisław Biernacki zwrócił uwagę, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest
przygotowywanie materiałów na lekcje oraz prowadzenie dziennika. Największa „ biurokracja” spada na
kierownictwo placówki, który pracuje z dzieckiem posiadającym orzeczenie, gdyż wszystko musi być
skrupulatnie opisane o uczniu, a jest to bardzo pracochłonne.
Dyrektor PSP w Skorogoszczy Pani Hanna Grubiak zwróciła uwagę, że czasami trzeba wybierać czy
wypełniać dokumenty czy poświecić ten czas uczniowi. Jest to też czasami kosztem swojego wolnego czasu.
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wyciąganie wniosków, w jaki sposób uczeń winien osiągać dobre wyniki.
Dyrektor PSP w Łosiowie Pani Beata Hargot podkreśliła, że zostały wprowadzone nowe formy
sprawdzianów, z którymi należy zapoznać uczniów, a następnie wyciągnąć wnioski i wprowadzić je do
realizacji.
Pan Zdzisław Biernacki Dyrektor PSP wyjaśnił, że pracy papierkowej na pewno jest bardzo dużo, ale jeżeli
nauczyciel wypełnia na bieżąco dokumenty to nie powinien mieć problemów z pracą papierkową, ale na
pewno jest jej bardzo dużo.
Kolejno zabierając głos Pani Hanna Grubiak, dodała, że najwięcej pracy papierkowej mają dyrektorzy.
Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku kontroli to przede wszystkim kontrolujący sprawdzają czy
dokumenty są wszystkie wypełnione i prawidłowo opisane.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta poinformował, że Gmina bardzo dużo zrobiła dla poprawy
oświaty. Zapytał dyrektorów z jakimi problemami się borykają oraz jakie mają oczekiwania wobec organu
nadzorującego w celu polepszenia realizacji zadań oświatowych.
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie, odpowiadając, że gimnazjum ma teraz piękną
salę gimnastyczną, pozwoli to teraz uczniom na wyrównanie szans sportowych. Ale, jest to kolejny
problem, a dotyczy wyposażenia pracowni komputerowej i pracowni chemii.
Dyrektor PSP w Łosiowie wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie stawki za wychowawstwo od każdego
ucznia liczone z godnie z regulaminem wynagradzania
Kolejno Dyrektor Pani Hanna Grubiak zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu w jej
placówce, ponieważ nie posiada na tyle środków aby przeprowadzić remont dachu lub sali gimnastycznej
z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe a obiekty niszczeją. Środki z wynajmu sali gimnastycznej są
wystarczające tylko na drobne remonty.
Następnie zabrał głos Dyrektor Pan Zdzisław Biernacki informując, że ma zapewnienia Burmistrza w sprawie
modernizacji starych obiektów oświatowych na terenie gminy. Są to chyba największe problemy z jakimi
dyrektorzy szkół się borykają.
Następnie zabrała głos Pani Zuzanna Gwary informując, iż gimnazja borykają się z nauczaniem j.
angielskiego, jest za mało godzin. Proszą o zwiększenie liczby godzin.
Przewodniczący Komisji podziękował dyrektorom za obecność. Poinformował, że praca jest Ich bardzo
doceniania, ponieważ to od ich pracy zależy przyszłość naszej młodzieży. Podstawową zasadą jest, że
dziecko winno wynieść największe wartości z domu a szkoła ma tylko pomóc w rozwoju.
Przewodniczący podkreślił, iż komisja ma świadomość o nie wystarczających środkach finansowych,
chciałoby się dać więcej, ale środki są bardzo ograniczone w budżecie.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
w/w informację.
ppkt 2
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 września 2014r. do
dnia 14 października 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:

-6Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na podaną wartość wybudowanej sali gimnastycznej w Łosiowie,
jednocześnie prosząc o wartość pozostałych placówek oświatowych.
Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska poinformowała, że środki trwałe (budynki, budowle) są wykazane
w ewidencji środków trwałych w BOFPOW.
Radny Dariusz Zięba zapytał o celowość przekazania sołectwu Mikolin nieruchomości gruntowych
położonych w Mikolinie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, że na wniosek sołectwa przekazano nieruchomości gruntowe.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie w gminie Olszanka z przedstawicielami gmin
działających w LGD Brzeskiej Wsi Historycznej z gminą Oława.
Burmistrz udzielając odpowiedzi wyjaśnił, iż w związku z wątpliwościami co do dalszej działalności LGD na
niewystarczającą liczbę osób na którą oddziałuje zorganizowano spotkanie z gminą Oława, aby przystąpiła
do BWH. Gmina Oława wyraziła zgodę, ale wystąpiła z propozycją zmiany nazwy z BHW na Brzesko –
Oławska Wieś Historyczna.
Radny Dariusz Zięba zapytał gdzie będą składane wnioski o dofinansowanie po połączeniu się z gminą
Oławą oraz zapytał o delegację niemiecką przebywającą w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał czego dotyczyło spotkanie z Firmą Remondis.
Kolejno udzielił odpowiedzi Burmistrz.
Radny Dariusz Zięba zapytał o otwarty punkt Strefy Specjalnej Ekonomiczno - Wałbrzyskiej w Opolu. Zwrócił
uwagę, iż czytał, że są to działania antykomercyjne, monopolistyczne.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, że jesteśmy zainteresowani zorganizowaniem strefy na terenie gminy i takie
zostały podjęte działania.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
Przewodniczący Komisji poinformował, że do projektu uchwały jest przedłożone uzasadnienie z którym
każdy się zapoznał, w związku z tym prosi o pytania.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań i nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.

-7ppkt 2
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Przewodniczący na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z § 9 ust.1
Statutów Sołectw „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej, powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od
daty ich wyborów”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej należy przeprowadzić w sołectwie Skorogoszcz
i Chróścina.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań i nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Uwaga – radny Zbigniew Gąsiorowski opuścił posiedzenie Komisji, obecnych 6 –ciu radnych.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Dariusz Zięba w n o s i o wykoszenie przed świętem Wszystkich Świętych poboczy w drodze gminnej
w kierunku cmentarza w Skorogoszczy ( droga przy byłym budynku mleczarni).
Burmistrz poinformował, że wniosek zostanie załatwiony.
Radny Piotr Barszcz w n o s i o podjęcie działań otwarcia placówki poczty przez Pocztę Polska
w miejscowości Łosiów. Do czasu otwarcia placówki umożliwienie mieszkańcom zakupu znaczków
pocztowych u listonosza.
Burmistrz udzielił wyjaśnień.
Radny Jacek Kieroński zapytał, kiedy zostaną usunięte kręgi ( obciążniki) betonowe po zlikwidowanej
reklamie „Polo- Market” koło parkingu LZS „Olimpia” w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że jest w tej sprawie prowadzona z tą firmą korespondencja.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał, czy do Wszystkich Świętych zostanie wyremontowana
droga ul. Chopina w Lewinie Brzeskim, szczególnie od strony ul. Mickiewicza, gdzie tzw. „klin” służył jako
parking.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.45 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

