PROTOKÓŁ NR V/2015
z V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 31 marca 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady V sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Radnych Rady Powiatu – Alojzego Witoń i Adama Dziasek
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Radny Zbigniew Gąsiorowski i Radny Dariusz Zięba
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek do porządku obrad sesji :
1) zgłosił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ronda w Lewinie Brzeskim. Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji, które wydały opinie;
2) w planie pracy Rady Miejskiej na 2015r. na miesiąc marzec „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy” , temat ten nie
będzie na dzisiejszej sesji omawiany z przyczyn wykazanych w piśmie Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 16 marca 2015r. w którym zwraca się o przesunięcie na miesiąc kwiecień.
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady wniosku i pisma.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu wnioskiem projektu uchwały przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z IV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
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6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 lutego 2015r. do dnia 17 marca
2015r. ,
2) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb związanych z
realizacją zadania – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017,
2) uchylenia uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
3) utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski,
4) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
5) wyboru przedstawiciela gminy Lewin Brzeski do rady społecznej działającej przy Brzeskim Centrum
Medycznym,
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok” ,
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzyszowice”,
8) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
10) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2015 rok,
11) nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z IV sesji , która odbyła się w dniu
24 lutego 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że protokół po sporządzeniu
został przesłany pocztą elektroniczną radnym oraz w wersji papierowej był do zapoznania się w biurze
Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółu.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu .
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z IV sesji.
U w a g a - stan Radnych wynosi 14 doszedł Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej wnosi o wystąpienie do właściciela posesji w Nowej Wsi
Małej, na której zawaliła się stodoła zasypując gruzem przyległy do niej rów o usunięcie gruzu i udrożnienie rowu gdyż powstały zator na rowie może spowodować podczas opadów deszczu zatrzymanie wody
powodując zalanie sąsiednich posesji.
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Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o :
1) wystąpienie do nowego właściciela budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Przeczy o zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem. Obiekt w obecnym stanie zagraża osobom mieszkającym w jego sąsiedztwie;
2) wymianę obecnego oświetlenia ulic i dróg Gminy Lewin Brzeski na oświetlenie ledowe i nie wyłączanie oświetlenia w nocy, jest to prośba mieszkańców gminy Lewin Brzeski ze względu na bezpieczeństwo.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o :
1) wystąpienie do właściciela budynku stacji kolejowej PKP w Łosiowie o podjęcie decyzji co do tego
obiektu (obiekt jest zabytkowy) gdyż niszczeje i popada w ruinę oraz naprawę zejścia na peron;
2) wystąpienie do Zakładu Energetycznego TAURON o poprawę ustawienia słupów oświetlające
drogę w Łosiowie na łuku ul. Głównej ( od skrzyżowania ul. Kolejowej do posesji nr 132przy ul.
Głównej) są pochylone zagrażając bezpieczeństwu użytkowników drogi;
3) wystąpienie do właściciela drogi krajowej z zapytaniem od kiedy będzie działało zamontowane
urządzenie do kontroli pomiaru prędkości samochodów w Łosiowie.
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego wnosi o wystąpienie do zarządców dróg o odnowienie
pasów na jezdni przy wyjeździe z drogi powiatowej na krajową w kierunku Brzegu oraz z drogi wojewódzkiej na krajową w kierunku Opola.
Radny Waldemar Włodek z Lewina Brzeskiego wnosi o naprawę chodnika na odcinku od Rynku do Gimnazjum wzdłuż ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego wnosi o:
1) naprawę nawierzchni ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim na odcinku , który łączy się z nawierzchnią
brukową Rynku,
2) rozważenie zasadności wybudowania łaźni miejskiej w Lewinie Brzeskim , z której mogliby korzystać
ludzie zwłaszcza nie mający warunków do kąpieli w miejscu zamieszkania a zwłaszcza bezdomni.
Wnosi też o objęcie kontrolą jadłodajni gdzie wydawane są posiłki dla podopiecznych ośrodka pomocy
społecznej gdyż są zastrzeżenia co do czystości pomieszczenia.
Do pkt 6
Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
ppkt 1
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 lutego
2015r. do dnia 17 marca 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 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
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
ppkt 2
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania,
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” podjęła Uchwałę Nr V/34/2015 w
niniejszej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/35/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu
ppkt 2
uchylenia uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/36 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu
ppkt 3
utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/37/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu
ppkt 4
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/38 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
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ppkt 5
wyboru przedstawiciela gminy Lewin Brzeski do rady społecznej działającej przy Brzeskim Centrum
Medycznym,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/39 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok” ,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/40/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu
ppkt 7
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzyszowice”,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/41/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokółu
ppkt 8
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 26 do protokółu
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała wraz z autopoprawką pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała wraz z autopoprawką pozytywnie - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał autopoprawkę do projektu uchwały oraz projekt uchwały
uwzględniający autopoprawkę a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/42/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokółu
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 30 do protokółu
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała wraz z autopoprawką pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała wraz z autopoprawką pozytywnie - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytania i uwagi :nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał autopoprawkę do projektu uchwały oraz projekt uchwały
uwzględniający autopoprawkę a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/43/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu

8
ppkt 10
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że Komisje na posiedzeniach w dniu 25 marca
opracowały plany pracy na 2015 rok, które stanowią załącznik do projektu uchwały.
Zapytania i uwagi :nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/44/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu
ppkt 11
nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 6 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zabierając głos powiedział, że jeżeli chodzi o tą uchwalę będzie głosował za jej podjęciem ale ma uwagę co do sposobu przygotowania tego projektu uchwały. Uważa, że jest to dzielenie Rady
a nie wspólny temat takie jest Jego zdanie jak również Radnego Dariusza Zięby, który jest nieobecny.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr V/45/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu
U w a g a : stan Radnych wynosi 13 obrady o godz. 1500 opuścił Radny Przemysław Ślęzak.
Do pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił pisma które wpłynęły do Niego i Rady Miejskiej :
1) pismo P. Lecha Sewruk z Łosiowa z dnia 27 lutego 2015r.do Rady Miejskiej w sprawie deklaracji i
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z uwagi, iż Rada Miejska nie posiada
informacji w tym zakresie przekazuje się pismo Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do załatwienia zgodnie
z kompetencją czy Radni akceptują propozycję?
Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kompetencją.
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2)

pismo P. Przemysława Piechówki ze Skorogoszczy z dnia 11 marca 2015r. do Przewodniczącego Rady
w sprawie utwardzenia ulicy Leśnej w Skorogoszczy – w związku, że sprawa dotyczy remontów dróg
gminnych i osiedlowych a utrzymanie ich leży w gestii Burmistrza Lewina Brzeskiego proponuje przekazać do załatwienie zgodnie z kompetencją.
Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kompetencją.

3)

pismo Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2015r. do Przewodniczącego Rady w sprawie udzielenia
informacji czy podczas odbytych już sesji wszyscy radni mieli prawo głosowania - pisemnej odpowiedzi udzielił Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński dnia 18 marca 2015r.

4)

pismo P. Radosława Adamczak z Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2015r. do Przewodniczącego rady
dot. interpretacji zapisów mpzp – przedstawił odpowiedź na pismo, którą prosi o zaakceptowanie.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedstawionej odpowiedzi na pismo.
Rada Miejska w obecności 12 radnych /podczas głosowania nieobecny na sali był Radny Władysław
Górka/ - jednogłośnie 12 głs. „za” zaakceptowała przedstawioną odpowiedź.

5)

Informacja Starostwa Powiatowego o sesji Rady Powiatu oraz informacja o organizacji i współorganizacji imprez powiatu brzeskiego w 2015r.

Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych
za rok 2014.
Do pkt 10
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Informacje o działaniach Rady Powiatu Brzeskiego i Starostwa Powiatowego przedstawili obecni na sesji
Radni Powiatu Brzeskiego Alojzy Witoń i Adam Dziasek m.in. na temat działania BCM, budowy chodnika w
m. Oldrzyszowice, stanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski, zabytkach, komunikacji autobusowej.
Radny Adam Dziasek przekazał informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji z
Lewina Brzeskiego do Brzegu dla uczniów , którzy zdecydują się uczęszczać do szkół średnich w Brzegu.
Do pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem, czy jest z PKS w Brzegu odpowiedź na zgłoszony przez
Nią wniosek w sprawie kosztów kursu autobusu z Różyny do Brzegu.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że wystąpiono do Prezesa jak również przeprowadzono rozmowę
telefoniczną i za wydłużenie jednej linii np. do Różyny chce 1.500 zł. Następnie poinformował o zmianach
jakie będą wprowadzane w komunikacji. Dodał, że dowozy do Różyny nie rozwiązują problemu gminy Lewin
Brzeski gdyż z pozostałych miejscowości starsi mieszkańcy mają problem z dojazdem do lekarza czy załatwienia innych spraw. Przedstawił trzy alternatywne rozwiązania komunikacji.
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
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Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Radny Zbigniew Wierzbicki złożył sprostowanie do swojej wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska to jest krytycznych uwag pod adresem pracownika Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim nie dotyczyły one osoby o której myślał.
Do pkt 13
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 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1536 zamknął
obrady V sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska
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