PROTOKÓŁ NR XLVII/2018
z XLVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 maja 2018r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLVII 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 :
 Radnych z Powiatu Brzeskiego,
 Prezesa spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Prezesa OSP Powiatu Brzeskiego Pana Piotra Cierpisza
 Komendanta Policji Pana Wojciecha Andruchów
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 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Przemysław Ślęzak, Roman Pudło, Jacek Kieroński
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożony przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 maja 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Niniejsze projekty uchwał były opiniowane przez Komisje Rady Miejskiej.
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 12 radnych – jednogłośnie 12
głosów) zgłoszony wniosek.

głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością

Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
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6. Wnioski
przewodniczących
organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 kwietnia
2018r. do dnia 14 maja 2018r.;
8. Zapoznanie się z informacją nt.:

1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy Lewin Brzeski za 2017r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2017 z uwzględnieniem
kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
9. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom;
2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;
4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski;
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”.
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
10. Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
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
Przystąpiono do przyjęcie protokołów z:
1) XLIV sesji, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 12

radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z XLIV sesji.
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2) XLV sesji, która odbyła się 26 kwietnia 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował,
że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 12

radnych – jednogłośnie 12

głs. „za” przyjęła protokół z XLV sesji.

3) XLVI sesji, która odbyła się 30 kwietnia 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował,
że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie projektu protokołu.
Rada Miejska w obecności 12

radnych – jednogłośnie 12

głs. „za” przyjęła protokół z XLVI sesji.

Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel wnosi o przeprowadzenie przeglądu terenów gminnych , zwłaszcza działek przylegających do posesji, które nie wykoszone stwarzają niebezpieczeństwo, zwłaszcza pożarowe oraz ponawia
wniosek do PKP o ustawienie TOI TOi na dworcu kolejowym w Przeczy, ewentualnie innej formy dostępu
do toalet.
Radny Dariusz Zięba :
1) wnosi usunięcie suchych drzew (topole) w Skorogoszczy, przy drodze do Raskek w sąsiedztwie
Domu Dziecka i stacji trafo, szczególnie zagrożenie stanowią 3 topole.
2) mieszkańcy ul. Cichej proszą o ułożenie płyt betonowych z rozbiórki z ul. Kani w związku z realizacją instalacji sanitarnej w Skorogoszczy,
Radna Grażyna Michalska wnosi o :
- ustalenie do kogo należy wysypisko gruzu przy cmentarzu, przy wyjeździe z Buszyc, oraz czy jest możliwość
wywożenia w to miejsce gruzu.
- poprawienie nawierzchni drogi przy kościele w Buszycach.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny wnosi o naprawę zapadniętej studzienki przy ul. Powstańców Śląskich naprzeciw ul Narutowicza.
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Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 kwietnia 2018r. do 14 maja 2018r.;
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 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 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 12 radnych – jednogłośnie 12

głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.

Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2017r.;
Informacje stanowią załączniki Nr 8 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie
U w a g a: na obrady sesji dotarł radny Roman Pudło- liczba radnych wynosi 13 osób
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta do wiadomości.
ppkt 2
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2017 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.
Innych uwag nie zgłoszono.
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Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.

Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę
Nr XLVII/409/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 2
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 13 radnych – jednogłośnie 13
Nr XLVII/410 /2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

głs. „za” podjęła Uchwałę

U w a g a: na obrady sesji dotarł Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Leszek Fornal
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę
Nr XLVII/411/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 6 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr
XLVII/412/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
U w a g a: obrady sesji opuścił Radny Antoni Rak- liczba radnych wynosi 12 osób
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/413/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

7
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Lewina Brzeskiego wprowadził do niniejszego projektu
uchwały autopoprawkę.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/414/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 7
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 12
radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr
XLVII/415/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
ppkt 8
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont
dzwonnicy w miejscowości Golczowice”.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

8
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/416/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/417/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
ppkt 10
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/418/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Do pkt 10
Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
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Stanowisko stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12
sprawie .
Stanowisko stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

głs. „za” podjęła stanowisko w powyższej

Do pkt 11
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym :
1) Przedstawił pismo z dnia 11 maja 2018r. ( wpływ do tutejszego Urzędu 15.05.2018r.) od Starostwa
Powiatowego w Brzegu w sprawie odmownego załatwienia skargi na m.in. niewłaściwą obsługę
klientów przez pracowników oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim.

Radny Robert Laszuk wyraził opinię , iż sposób obsługi petentów, a także różne sytuacje złego zachowywania się pracowników w/w Wydziały były odnotowywane z wcześniejszego okresu a nie tylko bieżącym roku.
Radny wyraził zaniepokojenie, ponieważ w piśmie jest mowa o wadliwym systemie CEPIK i to głownie na
ten system spada odpowiedzialność za niewłaściwe funkcjonowanie oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, iż według jego opinii odzew na pismo jest a jeżeli
wystąpią podobne sytuacje w przyszłości, będą one załatwiane w inny sposób.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża dodała, że jeżeli w przyszłości będą wpływać skargi będą one przekazywane
na ręce Starosty Powiatu Brzeskiego, oczywiście anonimowe.
Radny Waldemar Górka dodał, że w jego opinii oddział Wydziału Komunikacji powinien przeprowadzić ankietę wśród obsługiwanych petentów i to byłby najlepszy sprawdzian.
Do pkt 12
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego przedstawił Radny Leszek Fornal informując o działaniach Sejmiku Województwa Opolskiego, a także zwrócił się z prośbą o zgłaszanie wniosków, które zostaną przekazane.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę na drogę wojewódzką, która biegnie przez miejscowość Chróścina.
Radny zwrócił się z prośbą o zrobienie chodnika, ponieważ uczęszcza tą drogą coraz więcej samochodów co
stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się tą drogą pieszych.
Radny Leszek Fornal poinformował, że przy tego typu inwestycjach wkład finansowy gminy będzie musiał
wynosić co najmniej 50% .
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Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara poinformował, że w Chróścinie w tym roku został zaprojektowany ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż miejscowości wraz z kanalizacją deszczowo- burzową.
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą wykaszane pobocza dróg wojewódzkich np. w
miejscowości Łosiów ze względu na bardzo słabą widoczność.
Pan Leszek Fornal poinformował, ze rok temu składał interpelację w tej sprawie, na którą udzielono odpowiedzi, że do końca czerwca muszą zostać wykoszone wszystkie drogi wojewódzkie.
Radny Rober Laszuk zwrócił się z wnioskiem do Radnego Sejmiku o to, by zwrócono uwagę na nieporządek,
który zostaje po wykaszaniu traw, ze względu na zapychanie studzienek burzowych odpadkami z koszenia
trawy.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie zgłoszono zapytań i uwag.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje.
Radny Rober Laszuk zaproponował ustalenie terminu Komisji Rozwoju wyjazdowej do Szkoły w Skorogoszczy na dzień 8 czerwca 2018r. na godz. 8:00, oraz zachęcił innych radnych nie będących członkami komisji
do wzięciu udziału w spotkaniu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny podziękował za organizację w dniu 19 maja 2018r
na obiekcie sportowym LZS „Olimpia” Lewin Brzeski X Memoriału im. Mieczysława Kawiaka, którego głównym organizatorem był klub sportowy LZS '”Olimpia” Lewin Brzeski przy współpracy Miejsko - Gminnego
Domu Kultury .
Radny Dariusz Zięba poinformował, że mieszkańcy ul. Cichej proszą o ułożenie płyt betonowych z rozbiórki
z ul. Kani w związku z realizacją instalacji sanitarnej w Skorogoszczy.
Burmistrz poinformował, ze jest rozważana odbudowa ul. Cichej.
Radny Darisz Zięba poprosił o rozważenie prośby.
Radny Roman Pudło poruszył temat płonących składowisk odpadów oraz usłyszanej wypowiedzi posła z
Ostrołęki na temat funkcjonowania gospodarowania odpadów.
Burmistrz poinformował, aby nie wyciągać zbytnio pochopnych wniosków, ze względu na brak szczegółowych informacji w danym temacie.
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.
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Do pkt 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:10 zamknął obrady XLVII sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
/-/ Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

