Protokół Nr I/2014
z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 listopada
2014r. w sali Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Radny najstarszy wiekiem Roman Pudło poprosił obecnych o powstanie i wysłuchanie
Hymnu Państwowego.
Do pkt 1
Po wysłuchaniu Hymnu dokonał otwarcia obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej dziękując
za powierzenie roli Przewodniczącego obrad rozpoczęcia sesji, powitał przybyłych gości Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Mł. asp. Wojciecha Andruchowa , Dyrektorów, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Gimnazjów, Publicznych Szkół Podstawowych, Publicznych Przedszkoli, Sołtysów, Członków Miejskiej Komisji Wyborczej, przybyłych mieszkańców, Burmistrza elekta , Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy,
a przede wszystkim panie i panów radnych.
Listy obecności stanowią załączniki Nr 1,2,3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 2
Przewodniczący obrad Roman Pudło poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
Panią Czesławę Kwiatkowską o przedstawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Gminie
Lewin Brzeski i wydanie Radnym zaświadczeń o wyborze.
P. Czesława Kwiatkowska Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej odczytała:
1) obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014r. o zbiorczych
wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada
2014r.
Obwieszczenia stanowią załączniki Nr 4 do niniejszego protokółu.
2) obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014r. o zbiorczych
wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Obwieszczenia stanowią załączniki Nr 5 do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła nowo wybranym Radnym
zaświadczenia o wyborze.
Do pkt 3
Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący obrad Radny Roman Pudło odczytał rotę ślubowania
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
a najmłodszy wiekiem Radny Przemysław Ślęzak odczytał nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej , wszyscy radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowo "ślubuję" z dodaniem przez
niektórych Radnych słowa "Tak mi dopomóż Bóg".
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Przewodniczący obrad Roman Pudło złożył gratulacje i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 4
Przewodniczący obrad Radny Roman Pudło stwierdził, że w dzisiejszej sesji bierze udział 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wynoszącemu 15
radnych stanowi quorum członków Rady do podejmowania prawomocnych uchwał.
Do pkt 5
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący obrad Roman
Pudło przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wyboru przewodniczącego rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Stąd wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z § 33 Regulaminu pracy Rady „głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa
komisja skrutacyjna powołana spośród radnych w głosowaniu jawnym, zwykła większość głosów”.
Zgłoszono następujących kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej :
1. Radnego Roberta Laszuka, zgłoszonego przez Radnego Waldemara Włodek , który wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji,
2. Radnego Dariusza Ziębę zgłoszonego przez Radnego Mieczysława Adaszyńskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji,
3. Radnego Przemysława Ślęzaka zgłoszonego przez radną Annę Zacharewicz , który wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji.
Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym Rada Miejska w głosowaniu jawnym
w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” zamknęła listę kandydatów
Zgłoszeni do składu Komisji kandydaci nie zaproponowali kandydata na przewodniczącego komisji w związku z tym Przewodniczący obrad zaproponował Radnego Dariusza Ziębę, który wyraził zgodę na przewodniczenie komisji
Przewodniczący obrad Roman Pudło poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej
w następującym składzie :
1. Radny Dariusz Zięba
- Przewodniczący
2. Radny Robert Laszuk
- Członek
3. Radny Przemysław Ślęzak
- Członek
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” powołała Komisję Skrutacyjną w składzie
przedstawionym przez Przewodniczącego obrad.
Do pkt 6
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zwrócił się do Radnych o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej uzasadniając zgłaszaną kandydaturę.
Radna Anna Zacharewicz zaproponowała na Przewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Waldemara Włodka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radny Dariusz Zięba zaproponował na Przewodniczącego Rady Radnego Romana Pudło, który
nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych Kandydatur nie zgłoszono i Rada Miejska jednogłośnie 15 głs. ”za” zamknęła listę kandydatów.
Dając czas Komisji na przygotowanie się do pracy Przewodniczący obradom ogłosił 15minutową przerwę.
Wznawiając obrady Przewodniczący obradom Roman Pudło poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o objaśnienie sposobu głosowania i przystąpienie do jego przeprowadzenia.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Zięba na wstępie przedstawił procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady , która została określona w
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z
późn. zm.). Powołany artykuł stanowi, że Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Wybór następuje w głosowaniu tajnym. W § 26 ust. 3 Regulaminu pracy Rady ustalono,
że radni w głosowaniu tajnym głosują przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim „za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w sposób każdorazowo ustalony przez Radę”
W związku z tym Komisja proponuje następujący sposób głosowania :
na karcie do głosowania umieszczono nazwisko kandydata a obok nazwiska umieszczono
słowa TAK i NIE.
Za głos ważny uznaje się głosy na karcie:
- zakreślone kółkiem słowo „TAK” jako głos „ZA”
- zakreślone kółkiem słowo „NIE” jako głos „PRZECIW”
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
Czy Rada przyjmuje przedstawioną propozycję Komisji ?
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. ”za” przyjęła propozycję Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Zięba przypomniał, że zgodnie z art.25a
ustawy o samorządzie gminnym - radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w
komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania i obliczenia wyniki głosowania oraz sporządzenia protokółu.
Po wykonaniu w/w czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dariusz Zięba odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, wszystkie głosy były ważne a kandydat na Przewodniczącego Rady Radny Waldemar
Włodek otrzymał 13 głosów „za”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący obradom Radny Roman Pudło odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr I/1/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Przewodniczący obradom Radny Roman Pudło złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady życząc owocnej pracy dla dobra naszej gminy. Jednocześnie poprosił
o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i przejęcie obowiązków przewodniczenia obradom
sesji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował wszystkim za wybór. Podkreślił,
że podejmując się pełnienia tej funkcji będzie się starał powierzone obowiązki wykonywać
należycie i sumiennie.
Na wstępie poprosił Panią Czesławę Kwiatkowską Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wydanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze zaświadczenie
o wyborze.
Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze Burmistrza Lewina Brzeskiego Artur Kotara złożył ślubowanie wypowiadając następujące słowa
„ Obejmując urząd Burmistrza Lewina Brzeskiego uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta i gminy”
Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Waldemar Włodek udzielił głosu Burmistrzowi
Arturowi Kotarze.
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos zwrócił się do obecnych
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy gminy Lewin Brzeski.
Staję dziś przed Wami wdzięczny za zaufanie, jakim zostałem obdarzony w dniu 16 listopada w wyborach samorządowych, ale staję też przed Państwem z pełną świadomością oczekiwań jakie są z tym związane. Swymi głosami wyraziliście swą wolę. To dzięki Państwu wygrałem wybory w pierwszej turze z wynikiem 66,2% poparcia.
Szanowni Państwo.
Zanim jednak przystąpię do konkretów, powiem raz jeszcze – dziękuję. Dziękuję Państwu
serdecznie za poparcie, jakim obdarzyliście moją osobę. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za Wasze
zaangażowanie w toku całej kampanii, dziękuję za frekwencję, dziękuję Wam za wsparcie,
wspólną pracę i ciepłe słowa po ogłoszeniu wyników wyborów. Dziękuję najmocniej tym, z którymi ściśle współpracowałem, dziękuję także wszystkim cichym zwolennikom. Dziękuję tym,
którzy wspierali mnie w ostatnich tygodniach. Dziękuję każdemu z Was z osobna i wszystkim
jednocześnie, bo mam za co!
Pragnę również pogratulować nowo wybranym Radnym do Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim, Rady Powiatu Brzeskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego. Życzę państwu podejmowania mądrych decyzji i udanej współpracy na rzecz rozwoju naszej Gminy i regionu.
Przede mną kolejna kadencja na stanowisku Burmistrza Naszej Gminy. Moim jedynym
Zastępcą będzie Pan Dariusz Struski. Nieodpowiedzialnością z mojej strony byłoby zamknąć
perspektywę myślenia o naszej gminie na minionych czterech latach, dlatego nie sposób też nie
wspomnieć w kilku słowach o tym co miało miejsce w minionej już kadencji.
Szanowni Państwo.
Cztery lata temu kandydując na stanowisko Burmistrza Lewina Brzeskiego przedstawiałem Wam swój program wyborczy, który skoncentrowany był wokół takich dziedzin życia spo4

łeczno-gospodarczego jak: infrastruktura, gospodarka i mieszkalnictwo, bezpieczeństwo i ekologia, edukacja, kultura i sport. Dziś mogę stanąć tu przed Wami z podniesioną głową i powiedzieć, że w ponad 90% plan ten wykonałem. Jestem przekonany, że wszyscy, zarówno radni
Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
przedstawiciele jednostek pomocniczych oraz dyrektorzy podległych mi jednostek, prezesi
spółek z ogromną determinacją realizowaliśmy w tym trudnym okresie czterech lat swoje zadania i obowiązki. Mimo ogromnych trudności w sferze gminnych finansów, ja jako Burmistrz nie
mogłem przyjąć postawy pasywnej. Dzięki mojemu doświadczeniu i podejmowanym działaniom
w każdym roku budżetowym udawało mi się tak dysponować gminnymi finansami, aby móc
realizować obietnice złożone Państwu 4 lata temu oraz zadania wynikające z bieżących potrzeb.
Właśnie w takich czasach jak nasze, tu i teraz, trzeba było z ogromnym uporem i determinacją
szukać sposobów, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców w każdej sferze życia społecznego,
zarówno w sferze inwestycyjno-gospodarczej, jak i w oświacie, kulturze, sporcie, bezpieczeństwie czy zdrowiu.
Dzięki zgodnej współpracy z Radą Miejską udało się zrealizować szereg oczekiwanych inwestycji- hala sportowa w Łosiowie, kąpielisko w Lewinie Brzeskim, kanalizacja miasta i obszarów
wiejskich, rewitalizacja budynków użyteczności publicznej, wybudowaliśmy nowe targowisko
miejskie, Orlik w Lewinie Brzeskim i boisko ze sztuczną trawą w Skorogoszczy a także place zabaw oraz zielone siłownie - to tylko kilka najbardziej spektakularnych przykładów. Uważam, że
wszystkie nasze zadania były trafione i wpisywały się w oczekiwania mieszkańców. Łącznie w
ostatniej kadencji Gmina Lewin Brzeski wykonała kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych na łączną
kwotę około 24,5 mln zł, z czego ponad 14 mln stanowiły środki zewnętrzne pochodzące z Unii
Europejskiej oraz z programów rządowych.
W tym miejscu chciałbym podziękować Radnym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w kadencji
2010-2014, którzy wspierali mnie w moich inicjatywach i przyznawali środki na realizację zadań.
Drodzy zebrani.
Nie będę w dzisiejszym expose mówił Wam, że od jutra będzie pięknie i wspaniale, że
Gmina Lewin Brzeski wkrótce stanie się idealnym miejscem do życia.
W toku całej kampanii wyborczej informowałem Państwa, jakie zadania stawiam sobie na nową
kadencję. Byłem w tym szczery i byłem realistą. Chciałbym abyśmy zachowali taki sposób rozmawiania i podejmowali wspólnie działania na rzecz rozwoju Naszej gminy. Mam wiele pomysłów. Marzą mi się rzeczy mniejsze i większe. Nie będę w tej chwili mówił w szczegółach o
wszystkich swoich planach wynikających z mojego programu wyborczego. Chciałbym jednak
podzielić się z Państwem marzeniem moim i mojego komitetu wyborczego – chcę żebyśmy
rozmawiali, żebyśmy nie tworzyli podziałów, żebyśmy traktowali się jak partnerzy, którzy mają
jeden cel – rozwój gminy Lewin Brzeski. Chciałbym, abyście Państwo nie odkładali do szuflady
zapału i energii, jakie prezentowaliście w kampanii wyborczej. W ciągu kolejnych miesięcy i lat
będę proponował wiele nowych inicjatyw, które mają wzbogacić lokalną rzeczywistość. Mam do
Was prośbę.
Bierzcie w nich udział, bierzcie udział w sprawach miasta i gminy, interesujcie się nimi,
bądźcie na bieżąco z tym, co jest dla nas wszystkich ważne. Pokazaliście, że chcecie się angażować w sprawy miasta i gminy – angażujcie się dalej i odpowiadajcie na moje inicjatywy.
Gdzie będzie Nasza gmina za 4 lata? Pewnie tam gdzie będziemy umieli ją doprowadzić.
Rozwój gminy i poprawa warunków życia mieszkańców nie będą możliwe bez przeprowadzenia kluczowych inwestycji oraz działań na rzecz społeczeństwa.
Ogromne wyzwania czekają nas w zakresie gospodarki ściekowej. Wybudowanie kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach objętych Aglomeracją Lewin Brzeski tj. Skorogoszcz, Chróścina,
Przecza i os. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim - jest zadaniem priorytetowym i koniecznym do
wykonania.

5

Aby dać możliwość prowadzenia nowych inwestycji przemysłowych będę kontynuował starania
doprowadzenia do powstania w Naszej gminie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Wałbrzychu.
Edukacja jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Poziom nauczania w naszych szkołach
będzie decydował o szansach na przyszły sukces naszych dzieci. Inwestycje około oświatowe
jakie zamierzam przeprowadzić to min: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Łosiowie, termomodernizacje obiektów
szkolnych i przedszkolnych, nowe nawierzchnie na boiskach w Szkole Podstawowej w Lewinie
Brzeskim, budowa Orlika Lekkoatletycznego i wiele innych o których szczegółowo informowałem w swoim programie wyborczym.
Drogi gminne, powiatowe, jaki i wojewódzkie przebiegające przez naszą gminę to także problem, z którym przyjdzie mi się zmierzyć w nadchodzącej kadencji. Budowa nowych odcinków
dróg, także schetynówka, remonty starych nawierzchni oraz remonty i wybudowanie nowych
chodników to zadania, które stawiam przed sobą.
Musimy pamiętać o osobach młodych, które często nie mogą znaleźć odpowiedniej dla siebie
oferty. Dlatego będę wspierał działalność Świetlicy Terapeutycznej, Miejsko-Gminnego Domu
Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki, klubów i organizacji sportowych, które będą musiały być
odpowiedzią na ich potrzeby, a nie jedynie na nasze wyobrażenia o tych potrzebach.
Nie mniej ważni są i ludzie starsi, emeryci. Nie wolno skazywać ich na zamykanie się w domach.
Planuję utworzenie instytucji na wzór Uniwersytetu III Wieku, tak aby zaspokoić oczekiwania
i dać szansę na rozwój swoich pasji naszym seniorom.
Szczególnie ważna jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Dzieci, młodzież, dorośli
i osoby starsze mieszkający w naszych sołectwach niejednokrotnie są w o wiele trudniejszej
sytuacji niż mieszkańcy miasta. Dlatego konieczne jest ciągłe zaangażowanie samorządu w celu
wyrównywania szans – poprzez m.in. budowę placów zabaw, zielonych siłowni, remonty i udostępnianie świetlic wiejskich popołudniami czy też organizacja boisk.
Rewitalizacja starego miasta oraz zabezpieczenie najważniejszych zabytków przed dalszą degradacją to również zadanie, któremu będę chciał sprostać sięgając po środki w ramach Aglomeracji Opolskiej.
Zapowiadam również spotkania i współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo.
Są to oczywiście ogólne i ważniejsze założenia mojego programu wyborczego.
Mam świadomość, że stawiam sobie poprzeczkę wysoko, ale nie zraża mnie to. Ktoś przecież
musi zmierzyć się tymi problemami. Mieszkańcy gminy mają prawo oczekiwać od swoich przedstawicieli ambitnych pomysłów. Mają prawo oczekiwać, że ich gmina będzie gminą przyjazną
ludziom, nowoczesną, zasobną i dobrze zarządzaną.
Dlatego, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy obowiązek stawiać sobie cele realne, ale i śmiałe. Nie wolno nam zadowalać się wyłącznie rozwiązywaniem spraw drobnych. Musimy działać a przez to realizować wieloletnią wizję rozwoju gminy.
Nie mogę Państwu obiecać, że za rok czy dwa każde z tych ogromnych przedsięwzięć będzie
ukończone, ale mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby za 4 lata stanąć przed Wami i powiedzieć,
że założenia zostały zrealizowane a cel został osiągnięty.
Wiele zależy ode mnie, podejmuję się dziś zadania wprowadzenia Naszej Gminy w nową perspektywę unijną 2014-2020. Wchodzę drugi raz do tej samej rzeki, bo wiem jak w niej pływać i
jak działać, abym osiągał efekty.
Ale wiele zależy też od Was. Nie ma bowiem sensu działać i proponować czegoś, jeśli nie ma się
odbiorców i wsparcia. Ja wierzę w Waszą mądrość. Za takich Was uważałem i uważam. Zróbmy
to razem, dla dobra wspólnoty, bo naszym podstawowym obowiązkiem jest służenie dobru
wspólnemu.
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Zróbmy to też dla nas, byśmy po zakończeniu tej ciężkiej pracy mogli śmiało spojrzeć
w oczy mieszkańcom gminy i z satysfakcją powiedzieć: pełniliśmy swoje funkcje wyłącznie z myślą o Was. Razem możemy wiele, kłócąc się, nie zrobimy nic.
Gmina posiada ograniczone możliwości finansowe. Dobrze przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa to również otwarta droga do pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym
środków w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej. Bez przygotowania, zgody i przekonania
wszystkich, co do szansy jaką niesie ze sobą nowa perspektywa, i ten okres napływu środków
unijnych plany inwestycyjne mogą zostać zaprzepaszczone. Dlatego wykorzystam swoją wiedzę
i doświadczenie, aby najlepiej jak tylko potrafię sięgać po unijne finanse.
Moi Drodzy.
Na koniec pragnę Wam powiedzieć, jak widzę swoją rolę, a także rolę urzędu burmistrza
w realizacji tych celów.
Szanowni Państwo.
Jestem tu dzięki Wam i dla Was. Będę wszędzie tam, gdzie będziecie Wy. Nie zamierzam zamykać się w gabinecie, ale rozmawiać z każdym, kto ma coś do przekazania burmistrzowi. Będę
organizował regularne spotkania z sołtysami, członkami stowarzyszeń, fundacji, organizacji,
klubów sportowych, rad parafialnych. Zawsze chętnie do Was przyjadę, a jeżeli mnie zaprosicie.
Bo nie wyobrażam sobie innego modelu kierowania gminą, niż robienie tego z woli mieszkańców, dla mieszkańców i razem z mieszkańcami. Nikt dzisiaj nie ma monopolu na wiedzę o tym,
co jest najbardziej potrzebne, które z zadań jest bardziej ważne, które zadania wybrać i realizować a które odrzucić. Moje osobiste doświadczenie podpowiada mi zawsze pytać ludzi, wsłuchiwać się w ich głos, rozmawiać z mieszkańcami, sołtysami, kierownikami jednostek i instytucji
działających na naszym terenie, debatować z radnymi, po prostu szukać optymalnych rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności.
To podstawowe kryterium towarzyszyć mi będzie przy podejmowaniu każdej decyzji.
Jestem głęboko przekonany, że kierując się nim wspólnie, uda nam się osiągnąć zamierzone
cele, a przez to spełnić nadzieje i oczekiwania mieszkańców naszej gminy.
Dziękuję za uwagę.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zgłosił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowych tematów po pkt. 7 tj.
pkt 8 Powołanie Komisji Skrutacyjnej
pkt 9 Podjęcie uchwał w sprawie :
1) ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
2) stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
3) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego
natomiast dotychczasowy pkt 8 otrzymałby numer 10.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1a „Rada gminy może wprowadzić
zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie pod obrady sesji przedstawionych
projektów uchwał a tym samym przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - bezwzględną większością głosów jednogłośnie 15 głs.
„za” przyjęła wniosek.
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Do pkt 8
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował aby skład komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie wyboru wiceprzewodniczącego/cych Rady.
W związku z tym Przewodniczący Rady zwrócił się kolejno do każdego z członków Komisji
z zapytaniem, czy wyraża zgodę.
Radny Dariusz Zięba wyraził zgodę,
Radny Robert Laszuk wyraził zgodę ,
Radny Przemysław Ślęzak wyraził zgodę.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głs. „za” wyraziła zgodę na powołanie
w/w składu Komisji Skrutacyjnej.
Po wyrażeniu zgody przez Radnego Dariusza Ziębę przewodniczą cenie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja w w/w składzie będzie przeprowadzała wybory.
Do pkt 9
ppkt 1
Przystępując do realizacji zgodnie z przyjętym wnioskiem kolejnych tematów tj podjęcie
uchwał w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
Przewodniczący Rady poinformował, że ani Statut gminy ani Regulaminu pracy Rady nie regulują liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym art. 19 ust.1 określa – „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”
Ponieważ w poprzednich kadencjach Rady był wybierany jeden Wiceprzewodniczący proponuję ustalenie jednego wiceprzewodniczącego. Czy są inne propozycje?
Innych propozycji nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady Radny Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał
pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 15 Radnych - jednogłośnie 15 głos. „za” podjęła uchwałę
Nr I/2/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
ppkt 2
Rozpoczynając procedurę wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Przewodniczący Waldemar
Włodek przypomniał, że wybór odbędzie się w głosowaniu tajnym i w związku z przyjętym
wcześniej ustaleniem głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.
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Radny Władysław Górka zgłosił kandydaturę Radnego Mieczysława Adaszyńskiego, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radna Grażyna Michalska zgłosiła kandydaturę Radnego Zbigniewa Wierzbickiego, który nie
wyraził zgody na kandydowanie,
Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów.
Rada Miejska w obecności 15 Radnych - jednogłośnie 15 głs. „za” zamknęła listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał, ze sposobem głosowania oraz stwierdzeniem,
które głosy uznaje się za ważne informując, że wybór następuje w głosowaniu tajnym. W § 26
ust. 3 Regulaminu pracy Rady ustalono, że radni w głosowaniu tajnym głosują przy pomocy
kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim „za głosy ważne
uznaje się te, które oddano w sposób każdorazowo ustalony przez Radę”
W związku z tym Komisja proponuje następujący sposób głosowania :
na karcie do głosowania umieszczono nazwisko kandydata a obok nazwiska umieszczono
słowa TAK i NIE.
Za głos ważny uznaje się głosy na karcie:
- zakreślone kółkiem słowo „TAK” jako głos „ZA”
- zakreślone kółkiem słowo „NIE” jako głos „PRZECIW”
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
Przypomniał, że zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym - radny nie może brać
udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy przyjmują propozycje Komisji ?
Rada Miejska jednogłośnie - 15 głs. „za” przyjęła propozycję Komisji Skrutacyjnej.
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
Po wykonaniu w/w czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dariusz Zięba odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że w głosowaniu udział wzięło 14
radnych, 13 głosów było ważnych a kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Radny Mieczysław Adaszyński otrzymał 11 głosów „za”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - 15 głos. „za” podjęła uchwałę Nr I/3/2014 w sprawie
wyboru wiceprzewodniczącego Rady.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady i poprosił o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.
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ppkt 3
Przedstawiając kolejny projekt uchwały dotyczący ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował,
że w związku z wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy i nawiązaniem nowego z chwilą złożenia ślubowania zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. Przedkładając projekt niniejszej uchwały wzięto pod uwagę zarówno dokonania jak i kompetencje Burmistrza.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jaki jest wzrost wynagrodzenia do poprzedniego?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to wzrost o 515 zł brutto.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 Radnych - 13 głos. „za”, przy 0 głos. „przeciw” i 2 głos. „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr I/4/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
Do pkt 10
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek zamknął o godz. 1342 obrady I sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Protokółowała:
M. Będkowska

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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