PROTOKÓŁ NR XV/2016
z XV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 9 lutego 2016r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek 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 :
 Prezesa Spółki z o.o. Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” w Lewinie Brzeskim p. Ireneusza
Szporek,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim p. Pawła Chojnackiego,
 Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Naumowicz.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna, zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 3 lutego 2016r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 14 radnych ( ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych – wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Wierzbickiego)
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński i Radny Roman Pudło.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 2, 3 do niniejszego protokołu.
Przed przystąpieniem do przedstawienia porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że Burmistrz Artur Kotara zgłosił w dniu 8 lutego 2016r. wniosek o wprowadzenie dodatkowego
projektu uchwały pod obrady sesji tj. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Opolskiego z dnia 1 stycznia 2016r. nr IN.VI.743.73.2015.AD, który proponuje wprowadzić do pkt 5 jako
ppkt 8.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Innych wniosków i zastrzeżeń nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła wniosek.
Zgodnie z przyjętym wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Lewinie Brzeskim;
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od
dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.;
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3) określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów funkcjonujących
na terenie gminy Lewin Brzeski;
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów;
5) zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych;
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
7) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 1 stycznia 2016r. nr
IN.VI.743.73.2015.AD.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi :
1) zgłasza, że na posesji 26 w Przeczy należącej do Cezarego Kurdziel znajdują się dwa słupy energetyczne , które nie mają uziemienia,
2) w związku z likwidacją Straży Miejskiej wnosi o zostawienie jednego strażnika. Potrzeba w związku
z kontrolą segregacji śmieci i utrzymanie porządku w mieście i gminie.
W chwili obecnej nie ma osoby w urzędzie, która może kontrolować utrzymanie porządku.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej poruszyła sprawę samochodów zaparkowanych na ul. Matejki
w Lewinie Brzeskim gdyż karetka pogotowia ma utrudniony dojazd.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że na wniosek właściciela działki usytuowanej przy działce wydzielonej na drogę i za zgodą pozostałych właścicieli działek zwraca się
o nadanie nazwy dla drogi wewnętrznej „ul. Lawendowa”.
Zapytania i uwagi :
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie ma do projektu uchwały dołączonej opinii Rady
Samorządu Miasta, która zgodnie ze Statutem opiniuje sprawy dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej
o podstawowym znaczeniu dla miasta.
Radny Dariusz Zięba ma wątpliwości, czy w przypadku braku opinii Rady Samorządu Miasta podjęta uchwała nie zostanie uchylona przez Nadzór Wojewody Opolskiego.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad niniejszy projekt uchwał, który zostanie
przekazany do zaopiniowania Radzie Samorządu Mieszkańców i zostanie przedłożony pod obrady sesji planowanej na miesiąc marzec.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Lewinie Brzeskim.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła wniosek.
ppkt 2
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara uzasadniając przedłożony projekt
tym, że podwyżka ceny wody i odprowadzania ścieków podyktowana jest planowaną inwestycją – budową
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Skorogoszcz i osiedle Mickiewicza w Lewinie Brzeskim przez
Spółkę wodociągową. Gmina nie ma możliwości finansowych na realizację takiej inwestycji i jeżeli Spółka
również nie będzie miała to po prostu tych zadań nie zrealizujemy a jeżeli nie zrealizujemy to w przyszłości
będziemy płacili kary. Do uzasadnienia została dołączona tabela porównawcza ceny wody i ścieków
w innych gminach naszego województwa . Wnosi o podjęcie uchwały.
Prezes Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew Sp. Z o.o. Ireneusz Szporek dodał, że jest to ostatni nabór
wniosków na realizację tego typu zadania z funduszy unijnych, jeżeli nie wykorzystamy możliwości z własnych środków nie zrealizujemy zadania.
Tak jak Pan Burmistrz powiedział jako gmina nie będziemy w stanie wybudować kanalizacji , w związku
z czym będziemy płacić kary.
Od 20 lat odkąd działa Spółka nie stosowano metody żeby z taryfy pokryć zadanie inwestycyjne. Inwestycje
zarówno wodociągowe i kanalizacyjne były realizowane przez Urząd Miejski przy udziale środków unijnych.
Jednak w roku ubiegłym Spółka z udziałem środków unijnych zrealizowała jak wiadomo inwestycje – budowę kanalizacji w Kantorowicach. Kredyt na tą inwestycje wyniósł ok. 400 tys. zł. Natomiast na planowaną
obecnie wyniesie ok. 3,5 mln. zł. Wysokość kosztorysowa inwestycji wyniesie ok. 22 mln. zł. Rocznie na
spłatę rat i odsetek kredytu potrzebna będzie kwota ok. 330 tys. zł.
Zapytania do tematu zgłosili :
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński w sprawie ściągalności opłaty za wodę, Radny Antoni
Rak w sprawie dochodu ze sprzedaży wody, Radny Dariusz Zięba w sprawie kosztów inwestycji.
Wyjaśnień udzielił Prezes Ireneusz Szporek
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/164/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 3
określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów funkcjonujących na terenie
gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
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Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że wprowadzona została ustawowa zasada przyjmowania dzieci i uczniów na wolne miejsca po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego. Procedurę rekrutacji w szkołach i gimnazjach prowadzi się dla uczniów spoza obwodu danej szkoły,
którzy chcą być przyjęci do klas pierwszych. W okresie przejściowym kryteria ustalały szkoły w swoich statutach a począwszy od roku szkolnego 2016/2017 będzie prowadzone w oparciu o jednolite kryteria ustalone
przez Radę Miejską dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.
Zapytania i uwagi :
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ilości punktów przy kryteriach, przez kogo były
ustalane.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy kryteria będą też obowiązywały przy rekrutacji uczniów
innych klas nie tylko pierwszych oraz w sprawie określenia rodziny wielodzietnej?
Wyjaśnień udzielili Zastępca Burmistrza Dariusz Struski i Kierownik Wydz. OK Marek Nowak.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/165/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
ppkt 4
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że przedstawiony projekt uchwały
kończy procedurę planistyczną dla terenu przeznaczonego pod usługi oraz produkcji energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii położonego w Łosiowie przy ul. Głównej.
Następnie przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały wprowadzającą zmianę w podstawie prawnej
i w § 1 tj. przeniesienia zapisu „Po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski ….” z podstawy prawnej do § 1 ust.1.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zapytał o koszty związane z wprowadzeniem zmiany planu?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/166/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 5
zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
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Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara przedstawiając, iż niniejsza uchwała została
sporządzona, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Brzeskiego, w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Chróścina, Przecza, Golczowice , Buszyce
i Oldrzyszowice które posiadają cechy dróg publicznych. Przedmiotowe drogi są obecnie wykorzystywane
publicznie, zgodnie z ich przeznaczeniem, wypełniając zapisy definicji drogi publicznej wskazanej w art. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Ponadto, Gmina Lewin Brzeski planuje aplikować
o środki pomocowe w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dzięki którym
możliwa będzie realizacja inwestycji obejmujących swym zakresem przebudowę powyższych dróg. W wyniku realizacji inwestycji zostanie podniesiony standard przedmiotowych dróg.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba poprosił o wskazanie przebiegu drogi w miejscowości Chróścina, którą planuje się zaliczyć do dróg gminnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując , którą drogę proponuje się zaliczyć do kategorii dróg
gminnych.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/167/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiając jakie proponuje się wprowadzić zmiany do budżetu gminy na 2016 rok a mianowicie - przeniesienie planowanych wydatków
w wysokości 570.250 zł dotyczy przeniesienia środków z działalności usługowej (środki pozostałe z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł), oświaty i wychowania (środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych-515.250 zł), pomocy materialnej dla uczniów ( 20.000 zł ),
gospodarki ściekowej i ochrony wód ( 13.500 zł ), zaplanowanych wydatków sołectwa Sarny Małe ( 1.500 zł
)z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego ( projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy jeziorami w miejscowości Kantorowice i Nowa Wieś Mała
oraz terenu przemysłowego zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim ( 25.500 zł ), bieżące funkcjonowanie zadań w zakresie opieki wychowawczej związane z pracą z dziećmi specjalnej troski w przedszkolach, szkołach
oraz gimnazjach – doprowadzenie do zgodności z klasyfikacją budżetową ponoszonych wydatków
( 515.250 zł ), sporządzenie uzupełnienia dokumentacji projektowej na zadanie pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim” (15.000
zł ),wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Sarny Małe (4.500 zł w tym środki funduszu sołeckiego 1.500 zł ),uzupełnienie dokumentacji w zakresie analizy przyrodniczej dla zadania inwestycyjnego
pn.,, Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudowa zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego,, Lewin Brzeski’ oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej
( 10.000 zł ).
Zapytania do projektu uchwały zgłosili Radny Antoni Rak, Dariusz Zięba i Robert Laszuk.
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Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zwiększenie środków na uzupełnienie dokumentacji projektowej na
zadanie pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim” wiąże się z tym, iż nie wszyscy właściciele działek wyrazili zgodę na przejście
przez swoje tereny. Natomiast zwiększenie środków na uzupełnienie dokumentacji w zakresie analizy przyrodniczej dla zadania inwestycyjnego pn.,, Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudowa zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego,, Lewin Brzeski’ podyktowane jest
koniecznością uzyskania zgody od na przeniesienie ze starorzecza roślin i zwierząt
Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/168/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt 7
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara wyjaśniając, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 850.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na 2016 rok.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XV/169/2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
ppkt 8
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 1 stycznia 2016r.
nr IN.VI.743.73.2015.AD
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 stycznia 2016 roku sprostował oczywistą omyłkę w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 3 grudnia 2015r.
Zapytania i uwagi :
Radny Rober Laszuk poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza przedstawiając rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia
1 stycznia 2016r.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
(Radny Dariusz Zięba) podjęła Uchwałę Nr XV/170/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił :
1) postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego,
2) sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2015 rok w placówkach prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski – szkołach i przedszkolach,
3) orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim z dnia 12 stycznia 2015r.,
4) przesłaną przez Wójta Gminy Łubniany uchwałę Rady Gminy w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola –
jeżeli będzie inicjatywa poparcia prosi o wypowiedzenie się w tej kwestii,
5) przekazaną przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie uchwałę w sprawie poparcia „Apelu
Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”,
6) pismo do Skarbnika Gminy i do wiadomości Przewodniczącego Rady o zabezpieczenie środków
w wysokości 1.500 zł na realizację zalecenia pokontrolnego dotyczącą wymiany osłony zjeżdżalni na
placu zabaw przy kąpielisku w Lewinie Brzeskim,
7) przekazana do wiadomości odpowiedź dla mieszkańca Lewina Brzeskiego występującego o podanie
informacji publicznej dot. samochodu służbowego,
8) do wiadomości pismo mieszkańców Przeczy skierowane do Kuratora Opolskiego w sprawie likwidacji
Przedszkola Publicznego w Przeczy,
9) pismo adiunkta Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w którym zwraca się
z prośbą o wypełnienie załączonych kwestionariuszy ankiet.
Radny Mieczysław Adaszyński poruszył sprawę dotyczącą projektu ustawy 500+?
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień na jakim etapie jest gmina do wprowadzenia programu.
Do pkt 7
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 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1512 zamknął
obrady XV sesji Rady Miejskiej.
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