PROTOKÓŁ NR IV/2015
z IV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 24 lutego 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Waldemara Włodka obradom przewodniczył
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński .
Otwierając o godzinie 14ºº obrady IV sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław
Adaszyński 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 Rady Powiatu,
− Radnego Sejmiku Województwa,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów a szczególnie nowo wybranego Sołtysa w Sołectwie
Chróścina P. Romana Zazulę.
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 usprawiedliwieni na sesji - Radny Waldemar Włodek.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 grudnia
2014r. do dnia 10 lutego 2015r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.,
3) określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski,
4) sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
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11.
12.
13.
14.
15.

5) zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
6) przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów,
7) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2015r.,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym
organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej,
Rozpatrzenie skargi – podjęcie uchwały.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z III sesji , która odbyła się w dniu
30 grudnia 2014r. Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poinformował, że Radny Dariusz Zięba
zgłosił poprawkę do treści protokółu o treści :
„ w pkt 10 ppkt 1, lit. c i d zapis pkt 4 brzmi : realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele Parafialnym);
powinno być - realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele
Filialnym)”.
Pismo o wprowadzenie poprawki stanowi załącznik Nr 4 do tut. protokółu.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionej poprawki i innych poprawek do protokółu.
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu ze zgłoszoną poprawką.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z IV sesji wraz
z poprawką.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic zwrócił się z zapytaniem, czy :
1) istnieje możliwość zamontowania lampy oświetleniowej przy budynkach wielorodzinnych na ul. Mickiewicza 1A,B oraz 3A,B w Lewinie Brzeskim?.
2) jest możliwość utwardzenia terenu obok budynków wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 1A,B oraz
3A,B w Lewinie Brzeskim gdyż po każdym deszczu lub roztopach na nie utwardzonej drodze pozostaje woda, która uniemożliwia przejście lub przejazd. Innym powodem ubytków w drodze jest jak sadzą
mieszkańcy, auto ciężarowe wywożące śmieci ?.
3) studzienkę burzową przy ul. Mickiewicza 1A,B oraz 3A,B w Lewinie Brzeskim można oznaczyć lub
ogrodzić by samochody po niej nie przejeżdżały , a w efekcie studzienka nie zapadała się?
4) można wpłynąć na właścicieli ogródków działkowych położonych za blokiem przy ul. Mickiewicza 3A,
B o poprawę estetyki działek.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc, wnosi :
1) w imieniu mieszkańców Różyny o przywrócenie kursu autobusu w godzinach rannych około godz. 800 do
Brzegu i pomiędzy godziną 12 a 13 z Brzegu do Różyny. Autobus w tych godzinach kursował do niedawna ale został wstrzymany z uwagi na zbyt małą ilość pasażerów . Obecnie autobus o tym czasie kursuje
do Kopania i chodzi o przedłużenie kursu do Różyny,
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2) wystąpienie do Starostwa Powiatowego z zapytaniem dlaczego usługi medyczne realizowane w ramach
NFZ w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy załatwiane są przez dwie różne placówki;
− na ul. Chrobrego w Brzegu dojazd do lekarza dyżurnego,
− w Grodkowie załatwianie wizyt domowych
Jednak lekarz z Grodkowa przyjedzie tylko do chorego do domu, który jest obłożnie chory i sparaliżowany. Jeżeli jest to chory z wysoką gorączką czy innymi dolegliwościami , które nie pozwalają mu podróżować samochodem lekarz nie przyjedzie.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy , wnosi w związku z przeznaczeniem do sprzedaży działki położonej
w Skorogoszczy o wystąpienie do Firmy Tauron w sprawie uporządkowania słupów znajdujących się na tej
działce.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa , wnosi o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej z ul. Główną
w Łosiowie w kierunku Brzegu. W związku z budowa wiaduktu na ul. Kolejowej w Łosiowie na ul. Cmentarnej
notuje się wzmożony ruch. Rolnicy wyjeżdżający z ul. Cmentarnej na ul. Główną skarzą się na ograniczoną
widoczność, a w związku z tym problem z włączeniem się do ruchu.
Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego , wnosi :
1) o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o uporządkowanie przydrożnych rowów przy
drodze ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim na odcinku do drogi krajowej. W przydrożnych rowach jest
dużo śmieci i nie jest to wizytówką naszego miasta,
2) w imieniu mieszkańców ul. Cichej w Lewinie Brzeskim o zamontowanie progu spowalniającego
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej ponawia wniosek w sprawie wycinki drzew obok posesji
P. Gródeckich i Łukasiewicz w Sarnach Małych ponieważ suche konary spadają z drzew na drogę zagrażając
bezpieczeństwu jej użytkowników.
Radny Władysław Górka z Chróściny , wnosi o rozważenie możliwości przeznaczenia na parking działki
położnej w Skorogoszczy przy Pl. Wolności, która jest do sprzedaży.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego , wnosi w imieniu mieszkańców Łosiowa o poczynienie starań
otwarcia punktu – ajencji poczty w Łosiowie.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa , wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu
o podcięcie lip rosnących przy drodze z Łosiowa do Jesiony w sposób umożliwiający rolnikom , których grunty
graniczą z pasem drogowym dojazd sprzętem rolniczym. Wystąpienie do TPSA o naprawę linii napowietrznej
biegnącej wzdłuż drogi z Łosiowa do Jesiony gdyż zwisające kable utrudniają wjazd na pola sprzętem rolniczym .
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński poinformował, że do wpłynęły następujące pisma od :
1) Wojewody Opolskiego z dnia 15 grudnia 2014r. nr NK.I.414.1.308.2014 dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady w związku
z końcem kadencji, które odczytał,
2) Starostwa Powiatowego w Brzegu z dnia 22 grudnia 2014r. Nr K.J.033.1.1.2014 o wytypowanie
przedstawiciela do Komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych
Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
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Wybór przedstawiciela Wiceprzewodniczący Rady zaproponował przeprowadzić w punkcie wolne
wnioski.
Radni przez aklamacje przyjęli propozycję Wiceprzewodniczącego Rady.
3) Pismo z dnia 29 grudnia 2014r. Wojewody Opolskiego – zaproszenie na spotkanie w dniu 9 stycznia
2015r. – w spotkaniu wziął udział Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
4) Uchwała nr 24/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,(została podłączona do wpf na 2015r.)
5) Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 22 stycznia 2015r. Sygn. akt. Pa 1/15 dot. przesłania odpisów
obowiązujących uchwał podjętych przez rade gminy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania
– odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek pismem z dnia10 lutego 2015r. informując, że nie były podejmowane uchwały w tej sprawie przez Radę Miejska,
6) Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2015r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2014 rok w placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski – szkołach i przedszkolach,
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
7) pismo Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 lutego 2015r. do wiadomości skierowane do Komendanta Powiatowej Policji w Brzegu o wyrażeniu zgody na zakup narkotestterów,
8) pismo anonim dot. opieki społecznej,
9) zaproszenia na sesje Rady Powiatu Brzeskiego.
Do pkt 8
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radny Rady Powiatu Alojzy Witoń poinformował, że sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 lutego 2015r. natomiast najważniejsze tematy to :
- przekazanie środków na rozbudowę szpitala,
- stopa bezrobocia w powiecie brzeskim - największa w województwie opolskim,
- przedłożone przez Radnych Rady Miejskiej wnioski na poprzedniej sesji zostały zgłoszone na sesji Rady Powiatu i jeszcze nie otrzymał na nie odpowiedzi , na najbliższej sesji sprawy będzie monitorował.
Radny Adam Dziasek dodał, że planowane jest na jutro posiedzenie komisji Rozwoju Regionalnego
a w czwartek odbędzie się sesja Rady Powiatu na chwilę obecną może udostępnić informację na temat działalności BCM, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że jak wynika z wypowiedzi radnych Rady Powiatu priorytetem w tegorocznym budżecie powiatu jest szpital w związku z tym prosi o ponowienie na najbliższej sesji sprawę budowy
chodników, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
Radny Sejmiku Województwa Leszek Fornal poinformował, że Sejmik Województwa w dniu dzisiejszym obradował m.in. nad zmianami w budżecie, insygniami władzy marszałkowskiej, powołaniem przewodniczących
Rad Społecznych przy szpitalach w województwie opolskim. W przyszłym tygodniu spotka się z Dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich i w związku z tym prosi o zgłaszanie problemów dotyczących dróg wojewódzkich
przebiegających przez nasza gminę.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 grudnia
2014r. do dnia 10 lutego 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
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Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Wiceprzewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie dokonano – projekt szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/25/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu
ppkt 2
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie dokonano – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/26/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/27/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu
ppkt 4
sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/28 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu
ppkt 5
zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/29/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z prośba o zamontowanie tabliczek z nazwami ulic – wczesnej nadanej nazwy
ul. Akacjowa w Łosiowie jak również po przedłużeniu ul. Sportowej.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poinformował, że z funduszu sołeckiego sołectwa Łosiów
zostały wydzielone środki na oznakowanie nazw ulic w Łosiowie i zadanie to zostanie zrealizowane w roku
bieżącym.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr IV/30/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu
ppkt 7
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2015r.,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zgłosił autopoprawkę do załącznika projektu uchwały
dot. zapisu roku – „ uchwalenia podatków i opłat lokalnych ” i „uchwalenie budżetu gminy ” z roku 2015 na
2016 rok.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
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Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IV/31/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu
ppkt 8
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym
organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji .
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” , przy 2 głs. „przeciw”( Radnych Romana Pudło i Dariusza Zięba) i 0 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr IV/32/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu
Do pkt 11
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antonii Rak przedstawił i omówił przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną postępowanie wyjaśniające zarzuty podniesione w skardze złożonej przez byłego pracownika Urzędu
Miejskiego, obecnie emeryta i wnosi do Rady Miejskiej o uznanie skargi za nieuzasadnioną.
Ponadto Komisja wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o uregulowanie zapisów w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (na podstawie otrzymanych wyjaśnień z Państwowej Inspekcji Pracy
w Opolu) poprzez :
- doprecyzowanie zapisu w § 17 pkt. 1 lit. c, aby postanowienia regulaminu miały jednoznaczne brzmienie,
- doprowadzenie treści zapisu § 17 pkt. 2 do spójności,
- doprowadzenie treści zapisu § 13 do zgodności z załącznikiem nr 5
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy Państwowa Inspekcja Pracy wniosła zarzuty do treści regulaminu ZFŚS?
Przewodniczący Komisji Antoni Rak wyjaśnił, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wniosła zastrzeżeń do treści
regulaminu a jedynie zwróciła się o doprecyzowanie zapisów o których wspomniał we wniosku do Burmistrza
Lewina Brzeskiego.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr IV/33/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy otrzymali odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje i czy mają uwagi do tych odpowiedzi?
Radni nie zgłosili braku odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje jak również uwag do otrzymanych
odpowiedzi.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński powracając do nie zakończonego tematu dot. wyboru
przedstawiciela tut. Rady do Komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych przy Starostwie Powiatowym poprosił
o zgłaszanie kandydatów. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji był On przedstawicielem Rady w Komisji.
Radni zaproponowali Radnego Stefana Kachel, który wyraził zgodę.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do Radnego Mieczysława Adaszyńskiego, co w okresie Jego
członkostwa w Komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych udało się zrobić dla gminy Lewin Brzeski.
Radny Mieczysław Adaszyński odpowiedział, że takim kluczowym wydarzeniem był remont drogi z Jesiony do
Nowej Wsi Małej, remont mostu na rzece Nysie Kłodzkiej, remont chodników w Lewinie Brzeskim przy dofinansowaniu przez gminę.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod rozwagę pomysł zorganizowania sesji
w terenie, mamy kilka ciekawych miejsc i obiektów .
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński o godz. 1508
zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Wiceprzewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński

