PROTOKÓŁ NR XIX/2016
z XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 kwietnia 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XIX 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. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioski do porządku obrad sesji przedłożone przez:
1) Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadniając konieczność wprowadzenia projektu uchwały Burmistrz informuje, że w związku z zamiarem
podpisania porozumienia intencyjnego (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu, OSP
w Lewinie Brzeskim, Gmina Lewin Brzeski) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu na zakup samochodu strażackiego przez OSP w Lewinie Brzeskim w roku 2017 należy w załączniku w sprawie przedsięwzięć WPF zabezpieczyć środki w postaci dotacji celowej w wysokości 240.000 zł, co stanowić będzie
wkład własny OSP. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji, które wypracowały stanowisko.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszony wniosek.
2) własny złożony ustnie do protokołu o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego
grona może powoływać stałe komisje, ustalając skład osobowy. W związku z wygaśnięciem mandatu
radnego Zbigniewa Wierzbickiego członka Komisji Rewizyjnej proponuje się zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołać do składu Komisji radnego Władysława Górka.
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Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętymi wnioskami porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 21 marca 2016r. do 11 kwietnia 2016r.
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
8. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2015r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
5) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
6) uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
10. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokołu Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
poinformował, że do przesłanego radnym projektu protokołów nie zgłoszono żadnych poprawek a następnie zwrócił się z zapytaniem czy do :
1) protokołu z XVI sesji, która odbyła się w dniu 18 marca 2016r. Radni mają uwagi lub poprawki.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z XVI sesji.
2) protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 7 kwietnia 2016r. Radni mają uwagi lub poprawki.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokołu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z XVII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel z Przeczy :
1) prosi o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o udrożnienie rowów na odcinku drogi powiatowej
nr 1719 łączącej miejscowości Przecza – Lipowa – Czepielowice 0,750 km. Niedrożność rowów powoduje
zalewanie pól i niszczenie upraw. Ponadto wnosi o udrożnienie rowu przy drodze gminnej biegnącej
pomiędzy Gospodarstwem Rolnym a lasem;
2) prosi o wystąpienie do Zakładu Energetycznego TAURON o wyremontowanie transformatora energetycznego w miejscowości Przecza. Stan obiektu w chwili obecnej przynajmniej wizualny jest niezadawalający i nie przynosi dumy miejscowości, w której odbędą się dożynki powiatowe;
3) Olimpia Lewin Brzeski stan obiektu jest w chwili obecnej fatalny wymaga gruntownego remontu
(niesprawna wentylacja, urządzenia sanitarne w złym stanie).
4) poprosił o udzielenie informacji jak przedstawia się realizacja wniosku zgłoszonego na poprzednich
sesjach dot. ustawienia lustra przy drodze powiatowej obok dworca PKP w Przeczy.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego niniejszym wnosi do Burmistrz Lewina Brzeskiego ażeby
z chwilą wykonywania prac związanych z budową nawierzchni ul. Akacjowej przebudować skrzyżowanie tejże
ulicy z ulicą Kolejową.
Uzasadnienie : Obecne skrzyżowanie w/w ulic jest zbyt wąskie (obecna szerokość jezdni to 2m.) aby mogły
minąć się na nim samochody osobowe co powoduje duże utrudnienie ruchu drogowego. Aby jeden z samochodów mógł wjechać lub wyjechać z ulicy Akacjowej to drugi musi się zatrzymać
i czekać na ulicy Kolejowej co z kolei prowadzi do blokowania ruchu na ulicy kolejowej. Natomiast wszystkie
inne pojazdy ciężarowe w ogóle nie mieszczą się na tym skrzyżowaniu i niszczą obecną infrastrukturę tego
skrzyżowania tj. krawężniki i płyty chodnikowe.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi w imieniu właścicieli garaży usytuowanych przy ul. Jakuba Kani
w Skorogoszczy o ustawienie na drodze znaku zakazującego parkowanie gdyż właściciele mają utrudniony
wjazd do garaży.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej wnosi o aby ująć w planach budowy oświetlania ulicznego
w gminie Lewin Brzeski o budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Narutowicza i dawnej piekarni) gdzie
zamieszkuje 46 rodzin i nie ma oświetlenia.
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic :
1) w związku z planowanym całkowitym remontem drogi gminnej w miejscowości Borkowice w nadchodzącym 2017r. informuję, że na chwilę obecną omawiana droga jest w katastrofalnym stanie,
na wniosek mieszkańców wsi Borkowice zwracam się z prośbą o pilną częściową naprawę drogi gminnej
przechodzącej przez wieś Borkowice. Uciążliwe ubytki w nawierzchni asfaltowej znajdują się przy zabudowaniach nr 1,17,19,26,21(droga uszkodzona na całej szerokości), 23 (droga uszkodzona na całej szerokości), pomiędzy posesjami 12 – 14, 27,18.
2) w związku z planowanym całkowitym remontem drogi gminnej w miejscowości Mikolin ul. Zamkowa
w nadchodzącym 2017r. informuję, że na chwilę obecną omawiana droga posiada liczne ubytki.
Na wniosek mieszkańców wsi Mikolin zwraca się z prośba o pilną, częściową naprawę drogi gminnej przechodzącą przez miejscowość Mikolin ul. Zamkowa. Uciążliwe ubytki nawierzchni asfaltowej znajdują się
przy zabudowaniach numer 1A i 1B, obok krzyża na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Zielonej, 20, 9A, na
skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Parkowej, 30.
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3) Zwróciła się z zapytaniem, co z drogami kolejnymi gminnym ul. Leśną w Golczowicach i droga dojazdowa do miejscowości Piaski, nie posiadają drogi nawierzchni asfaltowej i są ogromne dziury , mieszkańcy pytają czy jest to ujęte w planach finansowych gminy.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z prośbą o zdemontowanie bądź wyremontowanie ramy tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej na skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z ul. Kościuszki
w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 7
Przystąpiono do przyjęcia sprawozdań z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 21 marca 2016r. do 11 kwietnia
2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
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”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.

5
Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2015r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
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”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/206/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 2
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
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”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/207/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że wychowanek Radnego Władysława Górki w ubiegłym tygodniu otrzymał tytuł mistrza Polski juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów , dzięki również tym środkom przeznaczonym na upowszechnianie sportu.
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Przewodniczący Rady złożył gratulacje Radnemu Władysławowi Górce z sukcesu wychowanka, jest to dowód, że należy wspierać środkami publicznym taki cel.
ppkt 3
nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/208/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały zgłoszona przez Burmistrza Lewina Brzeskiego na posiedzeniach Komisji stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” wraz z wprowadzoną na
posiedzeniu Komisji autopoprawką.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” wraz z wprowadzoną na posiedzeniu Komisji autopoprawką.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/209/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
ppkt 5
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/210/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
ppkt 6
uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Przewodniczący Rady informując, że w związku ze złożonym przez Radnego Władysława Górkę oświadczeniem o wyrażeniu zgody na prace w Komisji Rewizyjnej przedkłada się
niniejszy projekt uchwały. Projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/211/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Do pkt 10
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego złożonej skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały, w którym został
zawarty tok postępowania wyjaśniającego zarzut podniesiony w skardze.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o wiek rodziny składającej skargę.
Kierownik M-GOPS Krystyna Lenartowicz-Warchał wyjaśniła, że małżeństwo jest w wieku 35 – 40 lat i mają
jedno dziecko. O pomoc zwrócili się pierwszy raz w tym roku.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/212/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
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Do pkt 11
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym :
1) wpłynęły do Rady Miejskiej kolejne apel i uchwały podjęte przez samorządy gminne województwa opolskiego a dotyczące wsparcia działań w zakresie :
 kultury dot. poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowania Centralnego Muzeum Jeńców w Łambinowicach;
 administracji dot. sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola,
w sprawach tych nasz samorząd nie podjął działań;
2) uczestniczył w dniu 23.04.2016 roku odbył się XII Zjazd Miejsko Gminny OSP RP w Lewinie Brzeskim;
3) pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie przekazania uchwały Zgromadzenia Związku Gmin
Śląska Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Do pkt 12
W związku z nieobecnością Radnych Rady Powiatu i Radnego Sejmiku Województwa informacje nie
zostały przedstawione.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach – Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń
do odpowiedzi otrzymanych na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Do pkt 14
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński przekazał informacje
dotyczącą sprawy organizacyjnej Komisji - na prośbę Radnej Ilony Gwizdak, która zwróciła się o przesunięcie
czasu organizowania posiedzeń Komisji w związku z pracą zawodową ponieważ w czasie obecnie ustalonym
tj. godz. 1200 nie będzie mogła uczestniczyć w związku z tym proponuje ustalenie posiedzeń Komisji na godz.
1400.
Dariusz Zięba ze Skorogoszczy podziękował Prezesowi ZMK Sp. Z o.o. o uporządkowanie terenów w Skorogoszczy.
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie dot. przekazanego Radnym materiału „Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że zgodnie z wcześniejszą obietnicą przekazuje
informacje Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na realizację jakich zadań i w jakim czasie będzie można składać wnioski o dofinasowanie.
Radny Robert Laszuk zgłosił wniosek o poczynienie starań o skoordynowanie prac porządkowych m.in. utrzymania ulic (zamiatanie) przez wszystkich właścicieli dróg na terenie miasta Lewin Brzeski w jednym czasie.
Poprosił aby w trakcie spotkań u zarządców dróg poruszyć ten temat.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że z uwagi na to, iż na utrzymanie dróg organizowane są przetargi przez
właścicieli a termin realizacji prac porządkowych jest różny w związku z tym trudno skoordynować prace poszczególnych zarządców dróg.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował, aby w ostatnią środę miesiąca tj. 25 maja 2016r.
sesja odbyła się o godz. 13 00 .
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Radni nie zgłosili sprzeciwu.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego poruszył następujące sprawy:
1) przy jednym ze słupów na targowisku w Lewinie Brzeskim ubywa kostki granitowej,
2) zaśmiecany teren targowiska (sobota, niedziela);
3) zapada się asfalt na ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim;
4) wnosi o w imieniu mieszkańców domków jednorodzinnych na ul. Kosynierów o ustawienie kosza na
śmieci.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara
Radny Robert Laszuk poprosił o wcześniejsze przesłanie materiałów na , które są tematem majowej sesji a
mianowicie „Informacja analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2015 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy”.
Burmistrz poinformował, że jeżeli będzie możliwość przekazywany zostanie materiał wcześniej.
Do pkt 15
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, natomiast te, które dotyczą innych właścicieli i zarządców zostaną przekazane do załatwienia.
Do pkt 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1515 zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej.
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