PROTOKÓŁ NR XLIV/2018
z XLIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 12 kwietnia 2018r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 8ºº obrady XLIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską
 Kierowników Wydziałów;
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Radnych.
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja jest prawomocna, zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina
Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2018r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Ilona Gwizdak, Dariusz Zięba
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
3) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
4) w sprawie kierunku działania Burmistrza Lewina Brzeskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
5) w sprawie uchylenia uchwały;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: „ Remont i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z robotami towarzyszącymi w drodze wojewódzkiej nr 458 w mieście Lewin Brzeski”;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa
mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 0 w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim”;
8) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
9) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
10) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Lewin Brzeski.
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 Roman Pudło wnosi o załatanie największych dziur, na odcinku drogi Przecza- Raski, ze względu na utrudnienia w poruszaniu się ta drogą samochodów, które korzystają z objazdu ze względu na remont drogi krajowej
Nr 94.
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Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.046.000 zł następuje w związku z zabezpieczeniem środków finansowych
z przeznaczeniem na:
- fundusz wsparcia-dodatkowe służby Policji (5.000 zł),
- na dotację dla MGDK w Lewinie Brzeskim z przeznaczeniem na zadania bieżące (remont toalet w
Domu Kultury w m. Łosiów – 20.000 zł),
- wymianę dwóch okien w świetlicy wiejskiej w m. Mikolin (2.000 zł),
- dotacje na zadanie pn.,, Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku’’ (4.000 zł),
- remont budynku sportowego w m. Łosiów (10.000 zł)
- dotację dla Zarządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na remont i przebudowę nawierzchni jezdni
na drodze wojewódzkiej nr 458 w mieście Lewin Brzeski (300.000 zł),
- dotację dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.,, Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka
w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim”,
- zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Lewin Brzeski’’ (300.000 zł),
- zadanie inwestycyjne pn.. ,, Przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w
m. Łosiów ‘’(220.000 zł – wkład własny),
- fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w
Lewinie Brzeskim (25.000 zł),
- zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski’’ (100.000 zł).
II. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 1.046.000 zł dotyczy :
- wprowadzenia wolnych środków (46.000 zł),
- zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne :
- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa
centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski (400.000zl ),
- budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski (300.000 zł),
- przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów (200.000 zł),
- budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski (100.000 zł).
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, iż na ostatniej komisji Komendant Policji z Lewina Brzeskiego przedstawił bardzo dobrą kondycję policji w Lewinie Brzeskim, której nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt, dlatego w opinii
radnego zbędny jest radiowóz wobec tych zapewnień.
Burmistrz wyjaśnił, iż został złożony wniosek przez Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim oraz dodał, że jesteśmy
jedną z gmin, która najmniej dofinansowuje dodatkowe służby.
Radny Antoni Rak wyraził opinię, iż policji i ich patroli w Lewinie Brzeskim nie widać.
Burmistrz poinformował, że decyzja w w/w spawie należy do radnych.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem, dotyczącym budowy oświetlenia, a mianowicie w jakich
sołectwach będzie ono budowane.
Burmistrz poinformował, że zostanie przygotowana propozycja.

3
Radny Mieczysław Adaszyński wyraził opinię, iż z budżetu gminy przekazujemy bardzo dużo środków, które dofinansowują zadania oraz inwestycje z powiatu oraz województwa, a jest bardzo dużo dróg wojewódzkich oraz
powiatowych m. in. w Łosiowie wymagających remontu od bardzo długiego czasu. Radny zwrócił się z zapytaniem, dlaczego z budżetu gminy muszą być przeznaczane środki finansowe na zadania, za które powinny być
odpowiedzialnie tylko i wyłącznie organy nimi zarządzające. Wyraził negatywną opinię na temat funkcjonowania
i działania Zarządu Dróg oraz stwierdził, że odpowiedzi na pisma są wymijające.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy gmina woli dołożyć środki finansowe, jeżeli nie miała by być zrobiona
żadna inwestycja.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli Radny Robert Laszuk oraz Mieczysław Adaszyński.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy są przewidziane środki na budowę parkingu przy ul. Pocztowej ze względu na dużą uciążliwość korzystania z tego terenu w okresie deszczowym.
Burmistrz poinformował, że w środkach przewidzianych na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie
gminy Lewin Brzeski (300.000 zł) są przewidziane środki na utwardzenie tego terenu.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy dla gminy było by korzystniej zarządzać we własnym zakresie
środkami finansowymi, którymi dysponuje powiat oraz województwo na drogi gminne.
Burmistrz poinformował, że było by to korzystniejsze rozwiązanie.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XLIV/387/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara, który poinformował, iż przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 30.000 zł odbywa się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na
dostosowanie pomnika w Mikolinie do wymogów ustawowych. Burmistrz poinformował, iż kilka dni temu odbyło
się spotkanie u Wojewody Opolskiego, na którym był omawiany temat pomnika w Mikolinie oraz poinformował
jakie wypracowano wnioski i założenia.
Zapytania i uwagi:
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy krzyże znajdujące się na pomniku zostaną usunięte.
Burmistrz poinformował, że jest mowa o zmianie trzech elementów, wśród których nie ma wzmianki o krzyżach.
Radny Robert Laszuk nie zgodził się z decyzją o likwidacji symboli łodzi widniejących na pomniku, uzasadniając
swoje stanowisko.
Radny Stefan Kachel wyraził opinię, iż jego zdaniem należało by przyjąć zaproponowane zmiany, ponieważ nie
wiążą się one z rozbiórką pomnika.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poparł stanowisko radnego Stefana Kachla i wyraził opinię, iż należało
by przyjąć ten kompromis.
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Radny Mieczysław Adaszyński wyraził opinię, iż należało by uchwałę odrzucić w całości, aby nie mieszać się w
sprawy, które chce się narzucić na gminy wbrew ich woli.
Wywiązała się dyskusja między radnym Stefanem Kachlem a radnym Romanem Pudło odnośnie systemu z jakim
walczyli polegli na miejscu żołnierze.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 7 głs. „za” przy 4 głs. przeciw i 2 głs. „wstrzymujących” się podjęła
Uchwałę Nr XLIV/388/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
ppkt 3
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Dostosowuje się plan po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Wprowadza się zwiększenie planowanych przychodów ogółem w wysokości 1.046.000,00 zł w zakresie :
1) zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na zadania jn. :
- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego
w gminie Lewin Brzeski (400.000,00zł),
- budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski (300.000,00zł),
- przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów (200.000,00zł),
- budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski (100.000,00zł),
2) wolne środki (46.000,00zł).
U w a g a: liczba radnych wynosi 12 osób- obrady sesji opuścił radny Jacek Kieroński
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 XLIV/389/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie kierunku działania Burmistrza Lewina Brzeskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, iż w związku
z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania do uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazującym naruszenie
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 827),
w zakresie normy kompetencyjnej, należy dokonać zmiany podjętej uchwały.
Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późń.
zm.) może stanowić jedynie o kierunkach działania burmistrza i nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących burmistrzowi z mocy ustawy.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIV/390/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie uchylenia uchwały;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że uchylana uchwała
została podjęta z pominięciem skierowania projektu tej uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, co określone zostało w § 19 ust
1 i 2 tej ustawy. Wobec powyższego projekt uchwały w tej sprawie zostanie skierowany do odpowiednich władz
statutowych ZNP i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Po uzyskaniu stosownych opinii
projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy nie będzie w związku z tym konsekwencji
finansowych.
Burmistrz poinformował, że nie będzie żadnych konsekwencji finansowych.
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 XLIV/391/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 6
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: „ Remont i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z robotami towarzyszącymi w drodze wojewódzkiej nr
458 w mieście Lewin Brzeski”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że omawiana uchwała dotyczy pomocy
finansowej dla województwa Opolskiego na remont i przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z robotami towarzyszącymi w drodze wojewódzkiej nr 458 w mieście Lewin Brzeski.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XLIV/392/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 7
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa
mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 0 w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim”;
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że omawiana uchwała dotyczy pomocy
finansowej dla powiatu Brzeskiego na przebudowę mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 0 w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
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Zapytania i uwagi:
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem czy kwota 50 tys. zł jest tylko na dokumentację.
Burmistrz udzielił odpowiedzi oraz szczegółowych informacji dotyczących projektu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę Nr
XLIV/393/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 8
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego
uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane
przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy.
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu, regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi:
Radny Piotr Barszcz wyraził wątpliwość, dotyczącą obsady kadrowej na komisariacie policji w Lewinie Brzeskim.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 9 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XLIV/394/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 9
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego
uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w gminie Lewin
Brzeski.
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym, regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi:
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Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem, czy była by możliwość na zakupionym samochodzie umieścić
informację, iż samochód został dofinansowany ze środków gminy Lewin Brzeski.
Burmistrz poinformował, że byłaby taka możliwość lecz na dzień dzisiejszy nikt nie umieszcza takich informacji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XLIV/395/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 10
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że gmina Lewin Brzeski, jako podmiot prawa publicznego dotychczas nie uregulowała i nie określiła zasad wnoszenia ,cofania
i zbywania udziałów/ akcji w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875, zm. poz. 2232, z 2018r. poz. 130) do kompetencji Rady Miejskiej należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza.
Wzgląd na powyższe, a także pewność obrotu gospodarczego w spółkach, w których uczestniczy gmina , jako
podmiot publiczny wymaga przejrzystego określenia kompetencji organu wykonawczego gminy oraz nadzoru
nad Burmistrzem Rady Miejskiej .
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 XLIV/396/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terminu zakończenia przebudowy skrzyżowania drogi
krajowej Nr 94 z drogą wojewódzką Nr 458.
Burmistrz poinformował że przebudowa będzie trwała jeszcze około dwóch m-cy.
Radny Piotr Barszcz podziękował Burmistrzowi za urządzenia wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych tzw. streetworkaut, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem o możliwość wyznaczenia w imieniu strażaków lądowiska dla helikopterów LPR w Lewinie Brzeskim. Proponowane miejsce stadion „Olimpii” w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że należało by to przeanalizować.
Radny Stefan Kachel podziękował kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joannie Mokrzan za interwencję w sprawie zabrania odpadów z Przeczy.

Radny Roman Pudło poruszył sprawę gazociągu Wrocław- Zdzieszowice, otóż wyraził zainteresowanie momentem przewiertu przez Nysę Kłodzką i próbą szczelności gazociągu, a także zwrócił się z prośbą o uprzątniecie
terenu przejścia z ul. Kościuszki na ul. Kilińskiego.

8
Burmistrz poinformował, że radny może uczestniczyć w takiej wizji w terenie , jeżeli dojdzie ona do skutku.
Do pkt 7
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu zadań gminy zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 9:05 zamknął obrady XLIV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
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