PROTOKÓŁ NR XXXIX/2017
z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 listopada 2017r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXIX 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 :
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Radnego Rady Powiatu Brzeskiego,
− Przedstawiciela mediów.
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest
prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą 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 na sesji - Jacek Kieroński, Zbigniew Gąsiorowski
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
wnioski do porządku obrad sesji :
1) z dnia 22 listopada 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu uchwały
− o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
informując, że przedłożony zgłoszonym wnioskiem projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
i Komisje wydały do niego opinie.
2) z dnia 27 listopada 2017 r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
− wniesienia jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Usługi
Wodno- Kanalizacyjne „Hydro- Lew” Spółka z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim,
− wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.
Wnioski stanowią załącznik Nr 4 i 5 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kolejno przedstawionych
wniosków.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek z dnia 22 listopada 2017r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek z dnia 27 listopada 2017r.
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Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się
następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października 2017r. do
dnia 14 listopada 2017r.
8. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
3) w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki
Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Spółka z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim;
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z:
1)
z XXXVII sesji , która odbyła się w dniu 30 października 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXXVII sesji.
2)
z XXXVIII sesji , która odbyła się w dniu 03 listopada 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXXVIII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy podjęto działania w sprawie remontu doraźnego drogi
Lewin Brzeski- Przecza oraz czy zostały zabezpieczone środki odnośnie okresu zimowego 2017/2018 i na
jakich zasadach.
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Radna Ilona Gwizdak wnosi w imieniu mieszkańców wsi Borkowice o interwencję do Pana Rudolfa Matejki
w sprawie oczyszczenia z błota drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wnosi o interwencję w sprawie dotyczącej
spożywania alkoholu na przystanku autobusowym w okolicach sklepu spożywczego przy ul. Mickiewicza.
Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października 2017r.
do dnia 14 listopada 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk i Radny
Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
U w a g a: stan radnych wynosi 14 osób, na obrady sesji dotarł Zbigniew Gąsiorowski.
Do pkt 8
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że niniejsza informacja została uzupełniona na
wniosek komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zapis dotyczący dodania na str. 30 odnośnika pn.
„Bioróżnorodność” oraz na wniosek komisji Rozwoju Gospodarczego na str. 34 w odnośniku:
Stowarzyszenia działające na terenie gminy, które znacznie przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich
wykreśla się ”Łosiowskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury Fizycznej”, oraz zgodnie ze stanem
faktycznym dopisuje się „Fundacja Wiejskie Centrum Informacyjne” z siedzibą w Różynie.
Uzupełnienie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Komisje nie z zgłosiły uwag i wniosków do niniejszej informacji.
Do informacji nie zgłoszono innych wniosków i uwag.
Rada Miejska przyjęła informację po wprowadzeniu uzupełnienia bez uwag.
Do pkt 9
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Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Protokół z konsultacji stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/349/2017 w
powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za” i 1 głs. „wstrzymujący się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/350/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 3
w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki
Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Spółka z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara i tak: Spółka Usługi
Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO – LEW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lewinie
Brzeskim przy ul. Moniuszki 8A (KRS0000184925 ) jest spółką prawa handlowego, która została zawiązana
w celu prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie doprowadzania wody
i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Spółka realizuje zadania własne gminy Lewin Brzeski w sferze gospodarki komunalnej, zgodnie z art. 2 i 9
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz cele wyznaczone ustawą z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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W celu realizowania zadań własnych gminy ( o , którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
koniecznym jest przekazanie Spółce , w której gmina objęła 100 % udziałów nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów działka 474/20 KW Nr OP1B00021291/1 na której posadowione są budynki,
budowle, urządzenia i sieci określone jako Oczyszczalnia ścieków BIOCOS.
Przekazywane jako wkład niepieniężny do spółki prawo własności w/w działki oraz prawa do części
składowych gruntu, wraz z prawami oznaczonymi i nieoznaczonymi odpowiadają ,co do treści oznaczeniu
przedsiębiorstwa ( zorganizowanej części przedsiębiorstwa ) w rozumieniu art 551 i 2 KC oraz art. 4a
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”), W świetle ustawy podatkowej
zorganizowana część przedsiębiorstwa to „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym
przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych
do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące te zadania." Wszelkie tak określone przesłanki spełniają nieruchomość i jej części
składowe , przewidziane do wniesienia jako wkład niepieniężny do spółki komunalnej. Poprzez wniesienie
przedmiotowej nieruchomości zwiększony zostanie kapitał spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego
nastąpi przez utworzenie 6058 nowych udziałów po 1000 złotych każdy w spółce, które zostaną objęte
w całości przez gminę Lewin Brzeski. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską uzasadnione jest treścią
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gdyż „do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości” oraz lig „ g”
gdyż dotyczy udziałów w spółce prawa handlowego. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez
utworzenie 6058 nowych udziałów po 1000 złotych każdy w spółce, które zostaną objęte w całości przez
gminę Lewin Brzeski. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uzasadnione jest treścią
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gdyż „do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości” oraz lig „ g”
gdyż dotyczy udziałów w spółce prawa handlowego W przypadku wnoszonego wkładu niepieniężnego do
spółki wartość gruntu w wysokości 537400 zł została określona w operacie szacunkowym sporządzonym
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego / biegłą sądową z listy biegłych Sądu Okręgowego
uprawnionych do wyceny przedsiębiorstw mgr inż. Ewę Luberadzką. Wniesienie wkładu niepieniężnego
jakim jest zorganizowana część przedsiębiorstwa jest neutralne dla spółki w podatku dochodowym od osób
prawnych oraz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.
Podjęta uchwała uwzględnia zaokrąglenie kwoty podanej operatem i wyceną biegłej do pełnych tysięcy
złotych, gdyż udziały w spółce Usługi Wodno – Kanalizacyjne „ HYDRO – LEW „ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lewinie Brzeskim są równe i niepodzielne.
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz zapoznał się z wyceną.
Burmistrz poinformował, iż jej nie kwestionuje, gdyż wyceną zajmuje się biegły a Prezes spółki podał
wstępną wartość dlatego jest brak wątpliwości.
Radny Robert Laszuk uzupełnił, iż chodzi o biegłego sądowego do spraw majątkowych oraz dodał, że takie
działania są konieczne, o czym Burmistrz informował wcześniej, przy realizacji zadań inwestycyjnych w
zakresie ochrony środowiska a mianowicie budowa kanalizacji sanitarnej, dlatego jest potrzebna pożyczka
finansowa.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/351/2017
w powyższej sprawie .
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Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara poinformował , że obie uchwały są ze sobą powiązane.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W związku z realizacją zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla
miejscowości Lewin Brzeski osiedle „Mickiewicza”, Przecza, Raski Skorogoszcz, Chróścina zachodzi
konieczność zaciągnięcia przez spółkę pożyczki w wysokości 7.780.786 zł . Jedną z form zabezpieczenia
wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest zastaw
rejestrowy na udziałach Gminy Lewin Brzeski w kapitale zakładowym spółki.
Obecnie wartość kapitału zakładowego wynosi 5.171.000 zł i nie wystarcza na zabezpieczenie spłaty. Po
wniesieniu wkładu niepieniężnego przez gminę o wartości 6.058,00 zł i podniesieniu kapitału zakładowego
suma udziałów gminy wyniesie 11.229 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć
udziałów).
Wymagana kwota zabezpieczenia wynosi:
1.Na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej 5962 udziałów po 1000 zł każdy co daje łącznie
5. 962 00 ( co stanowi ok. 120%wartości pożyczki);
2.Dla płatniczej 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy co daje łącznie 3. 000. 000 zł.
Pismem z dnia 24.11.2017 roku Prezes Zarządu spółki zwrócił się z wnioskiem do Gminy Lewin Brzeski
o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach, których właścicielem jest Gmina
Lewin Brzeski.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/352/2017 w powyższej
sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz
korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak:
- analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę Opolskiego, Burmistrza Lewina Brzeskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, oraz Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Brzegu.
- pismo od Ministra Cyfryzacji Pani Anny Streżyńskiej dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie
projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego polska
Cyfrowa na lata 2014- 2020 celem dystrybucji wśród Radnych,
- PUP w Brzegu zwraca się z prośbą o analizę potrzeb gminy w zakresie realizacji Programu Aktywacja i
Integracja w 2018 roku,
- Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny, opracował prognozę liczby skazanych, którzy w 2018 roku będą
odbywać karę ograniczenia wolności, oraz liczbę godzin w przeliczeniu na jednego skazanego.
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego, w którym stwierdza się nieważność uchwały nr
XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, w części tekstowej
dotyczącej: §13 pkt 1 lit. b, w sformułowaniu „ściany pokryte tynkiem z przewagą kolorów pastelowych”,
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- 30 listopada 2017 roku odbędzie się XXXV posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma od Ministra Cyfryzacji a mianowicie czy nie
ma w piśmie informacji nt. potencjalnego odkupienia Telekomunikacji Polskiej, która została
sprywatyzowana.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek, poinformował, iż w otrzymanym piśmie nie ma nawet wzmianki o
tym temacie i wyjaśnił w skrócie czego dotyczy pismo.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Głos zabrała Arletta Kostrzewa Radna Powiatu Brzeskiego, która poinformowała o podjętych działaniach i
tak:
- 30 listopada odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Brzeskiego, na której będą omawiane następujące
tematy:
● informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów ,w której zawarto informację nt. ścisłej
współpracy z policją, gdyż jest duża skala oszustw wśród starszych ludzi,
● informacje o stanie rolnictwa w Powiecie Brzeskim,
- do radnych Powiatu Brzeskiego wpłyną projekt budżetu na 2018 rok obejmujący kwotę ok. 90 mln zł , w
którym wyszczególniono inwestycję:
● etap I przebudowy drogi powiatowej w Brzegu na ul. B. Chrobrego do skrzyżowania przy Sadzie
Rejonowym,
● 2 etap przebudowy drogi powiatowej Wójtowice- Jaszów,
● budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z droga wojewódzką przy ul.
Makarskiego w Brzegu,
● budowa chodnika w Przeczy z dofinansowaniem Gminy Lewin Brzeski,
● przebudowa mostu nad zalewem Brzeg i Nysy Kłodzkiej, opracowanie dokumentacji,
● budowa chodnika w Myśliborzycach i w Błota Gmina Lubsza,
● budowa chodnika w m. Żelazna Gmina Grodków,
● opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w Prędocinie,
● wdrażanie strategii niskoemisyjnej w subregionie, budowa ścieżek rowerowych,
● dofinansowanie projektu na rozbudowę strażnicy jednostki ratunkowo- gaśniczej w Grodkowie,
● budowa boiska sportowego w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu,
● dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego- Wydział Medyczny,
● modernizacja i dotacje dla Centrum Medycznego w Brzegu,
● termomodernizacja budynku użyteczności Publicznej czyli Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem do Radnej dotyczącym chodnika na drodze powiatowej przy
ul. Armii Krajowej w Skorogoszczy, czy został ujęty w planie budżetu na 2018 rok.
Radna Arletta Kostrzewa poinformowała, że posiada tylko częściowy wyciąg z budżetu i postara się
sprawdzić tą informację.
Burmistrz Artur Kotara, poinformował iż odbyła się rozmowa ze Starostą Powiatu Brzeskiego w tej sprawie
i wspólnie wypracowano stanowisko o przeniesieniu tego przedsięwzięcia na 2019 rok.
Radny Robert Laszuk odniósł się do inwestycji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi nr 94 z
drogą prowadzącą do miejscowości Żłobizna, gdyż według jego uznania jest to niepotrzebne wydatkowanie
pieniędzy publicznych, ponieważ sygnalizacja świetlna spowalnia ruch drogowy a budowa ronda jest w
przyszłości i tak nieunikniona.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na małą widoczność słupków
krawędziowych U-2 przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową w stronę Lewina Brzeskiego.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że został ogłoszony przetarg przez GDDKiA na działania w kierunku
przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą krajową Nr 94 w stronę Skorogoszczy , a także jeśli
zostanie ten projekt zrealizowany będziemy prowadzić rozmowy w kierunku przebudowy skrzyżowania
drogi krajowej nr 94 z droga powiatową w kierunku Lewina Brzeskiego.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Robert Laszuk wydał komunikat w związku ze zbliżającym się końcem roku, aby 1 % swojego podatku
przekazać na Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im".
Poinformował również, że od 23 października 2017 roku do 21 listopada 2017 roku była kontrola
działalności finansowej Stowarzyszenia zlecona przez Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej, która
stwierdziła, że środki finansowe były wydatkowane zgodnie z prawem i nie stwierdzono żadnych uchybień.
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie radnego Stefana Kachla w sprawie stanu przygotowania gminy do
akcji zima poinformował, że od kilku lat jest podpisywana umowa z zarządem Mienia Komunalnego w
Lewinie Brzeskim na prowadzenie takich działań i w tym roku będzie tak samo.
Burmistrz poinformował również że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną
rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do
realizacji.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1510 zamknął
obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz
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