Protokół Nr I/2018
z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 19 listopada
2018r. w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3.
Radny najstarszy wiekiem Pan Roman Pudło poprosił obecnych o powstanie i wysłuchanie Hymnu Państwowego. Hymn Państwowy został odśpiewany przez biorących udział w
sesji.
Do pkt 1
Po Hymnie dokonał otwarcia obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej dziękując za powierzenie roli Przewodniczącego obrad rozpoczęcia sesji, powitał przybyłych gości Ks. Proboszcza
z parafii w Lewinie Brzeskim Krzysztofa Dudojć, Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Mł. asp. Wojciecha Andruchów , Dyrektorów, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Gimnazjów, Publicznych Szkół Podstawowych, Publicznych Przedszkoli, Sołtysów,
Członków Miejskiej Komisji Wyborczej, przybyłych mieszkańców, Burmistrza elekta , Zastępcę
Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, a przede wszystkim Panie i Panów radnych.
Listy obecności stanowią załączniki Nr 1,2,3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 2
Przewodniczący obrad Pan Roman Pudło poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Leszka Gaweł o przedstawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w
Gminie Lewin Brzeski i wydanie Radnym zaświadczeń o wyborze.
Pan Leszek Gaweł na wstępie pogratulował wyboru nowo wybranej rady.
Wystąpienie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Następnie odczytał obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2018r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2018r.
Obwieszczenie stanowi załączniki Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranym Radnym zaświadczenia
o wyborze.
Do pkt 3
Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący obradom Radny Roman Pudło poinformował, że kolejno wyczytani radni, którzy
powstaną powinni powiedzieć wg swojego wyboru, słowo „ślubuję” mogą dodać zdanie „Tak mi
dopomóż Bóg”.
Przewodniczący obradom odczytał rotę ślubowania.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
a najmłodszy wiekiem Radny Przemysław Ślęzak odczytał nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej i kolejno radni składali ślubowanie.
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Ślubowanie:
1. Bacajewski Łukasz
2. Czepułkowski Piotr
3. Gąsiorowski Zbigniew
4. Górka Władysław
5. Gwizdak Ilona
6. Kamińska Paulina
7. Kieroński Jacek
8. Laszuk Robert
9. Pudło Roman
10. Piszczek Stanisław
11. Rak Antoni
12. Ślęzak Przemysław
13. Włodek Waldemar
14. Zacharewicz Anna
15. Zięba Dariusz

Ślubuję.
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
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Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
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Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
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Przewodniczący obrad Roman Pudło złożył gratulacje i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 4
Przewodniczący obrad Radny Roman Pudło stwierdził, że w dzisiejszej sesji bierze udział
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wynoszącemu 15
radnych stanowi quorum członków Rady do podejmowania prawomocnych uchwał.
Do pkt 5
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący obradom
Roman Pudło przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wyboru
przewodniczącego rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Stąd wymóg powołania Komisji
Skrutacyjnej. Zgodnie z § 33 Regulaminu pracy Rady „głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych w głosowaniu jawnym, zwykła większość
głosów”.
Zgłoszono następujących kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej :
1. Radnego Antoniego Raka, zgłoszonego przez Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego , który
wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji,
2. Radnego Piotra Czepułkowskiego zgłoszonego przez Radnego Waldemara Włodka, który
wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji,
3. Radnego Dariusz Zięba zgłoszonego przez radną Władysława Górkę , który wyraził zgodę
na kandydowanie do składu komisji.
Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym Rada Miejska w głosowaniu jawnym
w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” zamknęła listę kandydatów
Zgłoszeni do składu Komisji kandydaci wybrali spośród siebie na przewodniczącego komisji
radnego Antoniego Raka.
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Przewodniczący obrad Roman Pudło poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej
w następującym składzie :
1. Radny Antoni Rak
- Przewodniczący
2. Radny Piotr Czepułkowski
- Członek
3. Radny Dariusz Zięba
- Członek
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” powołała Komisję Skrutacyjną w składzie
przedstawionym przez Przewodniczącego obrad.
Do pkt 6
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący obradom zwrócił
się do radnych o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej uzasadniając
zgłaszaną kandydaturę.
Radny Robert Laszuk zaproponował na Przewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Waldemara
Włodek uzasadniając, że jest to osoba zaufania publicznego, wieloletni działacz na rzecz Gminy
Lewin Brzeski, który wzorem lat ubiegłych przykładnie wywiązywał się z funkcji Przewodniczącego Rady.
Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych Kandydatur nie zgłoszono i Rada Miejska jednogłośnie 15 głs. ”za” zamknęła listę kandydatów.
Dając czas Komisji na przygotowanie się do pracy Przewodniczący obradom ogłosił 15minutową przerwę.
Wznawiając obrady Przewodniczący obradom Roman Pudło poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o objaśnienie sposobu głosowania i przystąpienie do jego przeprowadzenia.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Antoni Rak na wstępie przedstawił procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady i tak:
W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Rady na kartach do
głosowania obok imienia i nazwiska z prawej strony znajdą się dwie kratki, jedna nad słowem
„za”, druga nad słowem „przeciw”. Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w
kratce nad słowem „za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw”
opowiadając się przeciw wyborowi. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru ( głos
wstrzymujący się) jeżeli nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek, postawiono znak „X” jednocześnie w kratce nad słowem „za” i nad słowem „przeciw”.
Czy Rada przyjmuje przedstawioną propozycję Komisji ?
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. ”za” przyjęła propozycję Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Antoni Rak przypomniał, że zgodnie z art.25a
ustawy o samorządzie gminnym - radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w
komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania i obliczenia wyników głosowania oraz
sporządzenia protokołu.
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Radni kolejno wyczytywani podchodzili po karty do głosowania i oddawali głos poprzez wrzucenie karty do urny.
Po wykonaniu w/w czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Rak odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, wszystkie głosy były ważne a kandydat na Przewodniczącego Rady Radny Waldemar
Włodek otrzymał 15 głosów „za”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący obradom Radny Roman Pudło odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał pod głosowanie
imienne.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Radni kolejno wyczytywani oddali głosy w głosowaniu imiennym.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - 14 głs. „za”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę
Nr I/1/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do protokołu
Przewodniczący obradom Radny Roman Pudło złożył gratulacje nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady, życząc owocnej pracy dla dobra naszej gminy. Jednocześnie poprosił
o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i przejęcie obowiązków przewodniczenia obradom
sesji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował wszystkim za wybór. Podkreślił,
że podejmując się pełnienia tej funkcji będzie się starał powierzone obowiązki wykonywać
należycie, sumiennie i bezstronnie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zgłosił ustny wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego.
pkt 8 otrzymałby numer 7 a pkt 7 otrzymałby numer 9,
pkt 8 ustalenie liczby wiceprzewodniczących rady miejskiej,
pkt 10 Podjęcie uchwał w sprawie :
1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
3) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego;
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
5) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego;
natomiast dotychczasowy pkt 9 otrzymałby numer 11.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1a „Rada gminy może wprowadzić
zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie pod obrady sesji przedstawionych
projektów uchwał a tym samym przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - bezwzględną większością głosów jednogłośnie 15 głs.
„za” przyjęła wniosek.
Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Stwierdzenie kworum.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
8. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
3) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego;
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
5) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Kontynuując zaproponował ,aby w chwili obecnej dokonać spośród radnych wyboru Sekretarza
obrad na okres kadencji.
Radny Robert Laszuk zaproponował kandydaturę Radnej Ilony Gwizdak uzasadniając, iż jest
osobą kompetentną do sprawowania tego stanowiska.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do kandydatki , czy wyraża
zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 15 radnych - 14 radnych „za”, 1 głs
„wstrzymujący się” powołała radną Ilonę Gwizdak na Sekretarza obrad na okres kadencji.
Do pkt 7
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pana Leszka Gawła Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej o wydanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze zaświadczenia o wyborze.
P. Leszek Gaweł Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej odczytał obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2018r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miasta na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada
2018r.
Obwieszczenie stanowi załączniki Nr 10 do niniejszego protokołu.
Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara złożył
ślubowanie wypowiadając następujące słowa:
„ Obejmując urząd Burmistrza Lewina Brzeskiego uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg”
5

Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Waldemar Włodek udzielił głosu Burmistrzowi
Arturowi Kotara.
Po złożeniu ślubowania, Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara, wygłosił swoje exposé,
w którym określił główne cele i zadania do realizacji w trzeciej już kadencji na tym stanowisku,
podkreślając przekonanie, iż będzie to okres obfitujący zarówno w sferze rozwoju infrastrukturalnego, jak i społeczno-gospodarczego w Gminie Lewin Brzeski. Burmistrz Pan Artur Kotara
jeszcze raz podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony 21 października br. – uzyskując poparcie na poziomie niemal 79% - i zaapelował do Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o
owocną i merytoryczną współpracę dla dobra i na rzecz mieszkańców całej gminy.
Exsposé stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Do pkt 8
Przystępując do realizacji zgodnie z przyjętym wnioskiem kolejnych tematów tj podjęcie
uchwał w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
Przewodniczący Rady poinformował, że ani Statut Gminy ani Regulamin pracy Rady nie regulują liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym art. 19 ust.1 określa – „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”
Ponieważ w poprzednich kadencjach Rady był wybierany jeden Wiceprzewodniczący proponuję ustalenie jednego wiceprzewodniczącego. Czy są inne propozycje?
Innych propozycji nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady Radny Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał
pod głosowanie imienne.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 Radnych - jednogłośnie 15 głos. „za” podjęła uchwałę
Nr I/2/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
Do pkt 9
Rozpoczynając procedurę wyboru wiceprzewodniczącego rady Przewodniczący Waldemar Włodek przypomniał, że wybór odbędzie się w głosowaniu tajnym i w związku z przyjętym wcześniej ustaleniem głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana do wyboru
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Laszuka, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów.
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Rada Miejska w obecności 15 Radnych - jednogłośnie 15 głs. „za” zamknęła listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Antoni Rak na wstępie przedstawił procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady i tak:
W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Rady na kartach do
głosowania obok imienia i nazwiska z prawej strony znajdą się dwie kratki, jedna nad słowem
„za”, druga nad słowem „przeciw”. Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w
kratce nad słowem „za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw”
opowiadając się przeciw wyborowi. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru ( głos
wstrzymujący się) jeżeli nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek, postawiono znak „X” jednocześnie w kratce nad słowem „za” i nad słowem „przeciw”.
Przypomniał, że zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym - radny nie może brać
udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy przyjmują propozycje Komisji ?
Rada Miejska jednogłośnie - 15 głs. „za” przyjęła propozycję Komisji Skrutacyjnej.
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
Po wykonaniu w/w czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Rak odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 głosów było ważnych a kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Radny Robert Laszuk otrzymał 14 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący się”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i poddał pod głosowanie imienne.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - 14 głos. „za” podjęła uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie
wyboru wiceprzewodniczącego Rady.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 18 do protokołu
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady i poprosił o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.
Do pkt 10
ppkt 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Robert Laszuk zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Raka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radny Antoni Rak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Radnego Antoniego Raka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przypomniał, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”(Radny Antoni Rak) przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” i głs. „wstrzymujący się” podjęła uchwałę
Nr I/4/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 21 do protokołu
ppkt 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radna Ilona Gwizdak zgłosiła kandydaturę radnego Przemysława Ślęzaka na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radny Przemysław Slęzak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnego Przemysława Ślęzaka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przypomniał, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”(radny
Przemysław Slęzak) przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” i głs. „wstrzymujący się” podjęła uchwałę
Nr I/5/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 24 do protokołu
ppkt 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zgłosił kandydaturę radnego Roberta Laszuka na
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radny Robert Laszuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnego Roberta Laszuka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przypomniał, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”(radny Robert laszuk) przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Przewodniczący
Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” i głs. „wstrzymujący się” podjęła uchwałę
Nr I/6/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 27 do protokołu
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ppkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny Przemysław Ślęzak zgłosił kandydaturę radnej Ilony Gwizdak na Przewodniczącą Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnej Ilony
Gwizdak na Przewodniczącą o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przypomniał, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”(radna Ilona
Gwizdak) przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały
a następnie poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” i głs. „wstrzymujący się” podjęła uchwałę
Nr I/7/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 30 do protokołu
ppkt 5
Przedstawiając kolejny projekt uchwały dotyczący ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z
prośbą do Radcy Prawnego Pana Sławomira Ostrowskiego o uzasadnienie. Radca poinformował, że zgodnie z art. 73 ust.2 ustawy z dnia 26 czerwca1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629) stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem
mandatu Burmistrza, co następuje z upływem kadencji 2014-2018. Z chwilą złożenia ślubowania
wobec Rady Miejskiej, Burmistrz obejmuje obowiązki na nową kadencję 2018-2023 wobec czego zachodzi konieczność ustalenia nowego wynagrodzenia, które dokonuje Rada Miejska na
podstawie rozporządzenia cyt. na wstępie.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia tabela I. b Burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może uzyskać wynagrodzenie zasadnicze w granicach od kwoty 3400 zł do kwoty
4700 zł, natomiast maksymalny poziom dodatku funkcyjnego ustalono w kwocie 1900 zł. Po10

nadto zgodnie z § 6 rozporządzenia dla Burmistrza przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, czyli od kwoty 1320 zł do kwoty 2640 zł.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem jaka jest różnica pomiędzy poprzednim wynagrodzeniem a tym, które jest w przedstawionym projekcie uchwały.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że różnica wynosi ok 960 zł brutto na niekorzyść
Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 15 Radnych - jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła uchwałę Nr I/8/2018
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 33 do protokołu
Do pkt 10
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek zamknął o godz. 16:30 obrady I sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

M. Kowalska
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