PROTOKÓŁ NR IX/2019
z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 maja 2019r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady IX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Kierownika Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radną Powiatu Brzeskiego – Arlettę Kostrzewa
 Komendanta Straży Miejskiej Ireneusza Telego
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 12 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Nieobecni na sesji: Stanisław Piszczek, Antoni Rak, Łukasz Bacajewski
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił złożony do porządku obrad wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 21 maja 2019r. o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał:
1)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
2)
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały z dnia 21 maja 2019r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła (bezwzględną
większością głosów) wniosek z dnia 21 maja 2019r.
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Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się
następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 15 kwietnia 2019r. do
dnia 10 maja 2019r.
10. Zapoznanie się z informacją nt.:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin
Brzeski za 2018r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
5) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
12.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z:
1)
z VIII sesji , która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2019r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z VIII
sesji.
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Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Przemysław Ślęzak wnosi o :
- bieżące naprawy chodnika w miejscowości Kantorowice,
- czyszczenie rowów w miejscowości Kantorowice,
- dopisania na listę punktów świetlnych przy posesji 50 i 22A w Kantorowicach.
Radny Dariusz Zięba wnosi o :
- naprawy oderwanego kloszu latarni przy ul. Cmentarnej w Skorogoszczy,
- oznakowania garbów na ul. J. Kani w Skorogoszczy.
Radny Piotr Czepułkowski wnosi o uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej o nr 1103
(Zatorze) w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Pan Andrzej Grabny wnosi o :
- naprawę zapadniętej kostki obok studzienki , przystanek PKS naprzeciwko marketu POLO;
- wyrównanie drogi w stronę działek, cmentarza od ulicy Mickiewicza naprzeciwko ulicy Chopina.
Do pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym i tak:
- udział w organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Targach
Ogrodniczych – „Wiosna Kwiatów 2019”;
* reprezentowanie Burmistrza w turnieju tenisa ziemnego zorganizowanego przez Radna Ilonę
Gwizdak;
- przedstawił pismo z dnia 22 maja 2019r. (wpł. do Urzędu dnia 27.05.2019r.) od Wojewody Opolskiego Nr PN-III.4131.5.13.2019.JP w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Opolu za pośrednictwem Rady Miejskiej na uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób Gminy Lewin Brzeski.
Radca Prawny Pan Sławomir Ostrowski wyjaśnił czego dotyczy skarga.
Przewodniczący Rady poinformował, że zostało przygotowane pismo o przekazaniu w/w pisma
zgodnie z właściwością i zwrócił się do Radnych czy wyrażają na to zgodę.
Radni poprzez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie pisma zgodnie z właściwością.
- przedstawił pismo z dnia 30 kwietnia 2019r. ( wpł. do Urzędu dnia 07.05.2019r) od Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwały nr 126/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018r.
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- przedstawił pismo od Wojewody Opolskiego z dnia 15 maja 2019r. (wpływ do Urzędu dnia
16.05.2019r.) w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego dot. stwierdzenia nieważności §1 ust. 1-7
uchwały VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019- z powodu istotnego naruszenia prawa.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża wyjaśniła przyczynę rozstrzygnięcia nadzorczego.
- przedstawił pismo z dnia 22 maja 2019r. (wpł. do Urzędu 23 maja 2019r. ) od Stowarzyszenia Szerokie Horyzonty w sprawie podjęcia starań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza w zakresie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara przedstawił jakie są możliwości działań , które można podjąć w tej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że zostało przygotowane pismo o przekazaniu w/w pisma
zgodnie z właściwością i zwrócił się do Radnych czy wyrażają na to zgodę.
Radni poprzez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie pisma zgodnie z właściwością.
Do pkt 8
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego:
Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa przedstawiła informacje na temat działalności
zarządu Powiatu Brzeskiego oraz informacje dotyczące działalności Powiatu Brzeskiego na rzecz
Gminy Lewin Brzeski.
Radni zwracali się z zapytaniami do przedstawionych informacji, na które radna udzielała odpowiedzi.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15
kwietnia 2019r. do dnia 10 maja 2019r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk i
Radny Przemysław Ślęzak Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
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Radny Dariusz Zięba Zwrócił się z zapytaniem
dotyczącym „Budowy ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara poinformował, że kilka dni temu odbyło się otwarcie
ofert, oferty złożyły cztery firmy. Burmistrz poinformował, że aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 10
Zapoznanie się z informacją nt:
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy Lewin Brzeski za 2018r.;
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy monitoring na Rynku działa i czy policja ma do
niego podgląd.
Pan Krzysztof Grabowiecki Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim mł. asp.
Krzysztof Grabowiecki poinformował, że jest bieżący podgląd na Komisariacie w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą do Pana Grabowieckiego o zwrócenie uwagi na:
- wzgórze wodniaków w Lewinie Brzeskim ze względu na liczne dewastacje oraz zaśmiecanie,
- targowisko w Lewinie Brzeskim,
- psie odchody.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się również z prośbą do Pana Grabowieckiego o zwrócenie uwagi
na boisko szkolne przy ul. Kościuszki ze względu na liczne dewastacje oraz zaśmiecanie boiska.
Radny Robert Laszuk poinformował, że Komisja Rozwoju miała duże zastrzeżenia do działalności
policji oraz straży miejskiej a mianowicie:
- przekazanych środków dla Policji na zabezpieczenie imprez masowych w 2018r.- dożynki gminne
we Wronowie,
- stanu bezpieczeństwa i dewastacji infrastruktury na starorzeczu,
- funkcjonowania monitoringu w Rynku.
Radny poinformował również, że odczucie mieszkańców Gminy Lewin Brzeski odnośnie bezpieczeństwa jest coraz bardziej negatywne.
Radna Ilona Gwizdak poprosiła o częstsze patrole policji na terenach wiejskich.
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Głos zabrał Pan Krzysztof Grabowiecki, który podziękował za uwagi skierowane pod kątem
policji w Lewinie Brzeskim, poinformował że zostaną one przekazane funkcjonariuszom policji oraz
zachęcił do korzystania z krajowej mapy zagrożeń.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.
ppkt 2
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018 z uwzględnieniem
kalkulacji kosztów, efekty i problemy;
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Komisje zapoznały się z informacją i przyjęły do wiadomości.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk poinformował o problemach związanych z prawidłową segregacji śmieci
oraz z powstającymi nielegalnie wysypiskami śmieci. Radny wyraził opinię, iż należało by skuteczniej egzekwować kary za nieprawidłowe segregowanie oraz wyrzucanie w miejsca inne iż do tego
przeznaczone, śmieci.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy był rozważany pomysł wdrożenia automatów
do recyklingu butelek plastikowych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.
Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej ;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych –
wyższej sprawie.

12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IX/65 /2019 w po-
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Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 2
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania pn: „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - nie wydała opinii, ponieważ projekt uchwały dotyczy remontu chodnika w drodze powiatowej, Komisja stoi na stanowisku, że najpierw winne być zabezpieczone
środki finansowe po stronie Zarządu Powiatu. Decyzję o głosowaniu za projektem uchwały czy też
przeciw, członkowie Komisji podejmą w dniu obrad sesji po uzyskaniu stosownych gwarancji.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa poinformowała o ustaleniach z kierownikiem
Zarządu Dróg Powiatowych oraz o podjętych decyzjach.
Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu została przeprowadzona rozmowa ze Starostą
Powiatu Brzeskiego, na której zostały zawarte ustalenia o których Burmistrz poinformował.
Radny Robert zwrócił się z zapytaniem czy Powiat na pewno odbuduje chodnik.
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała, że zgodnie z ustaleniami Burmistrza i
Starosty Brzeskiego Powiat chodnik odbuduje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12
radnych –
12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XI/66/2019
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 3
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy
Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Protokół z konsultacji projektu uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IX/67/2019 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 4
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Autopoprawkę przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, czego dotyczyła autopoprawka.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12
radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IX/68 /2019 w
powyższej sprawie wraz z wprowadzoną autopoprawką.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
ppkt 5
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IX/ 69 /2019 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 6
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczk;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IX/70 /2019 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Do pkt 12
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.

Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
Radna Ilona Gwizdak podziękowała Wydziałowi Budownictwa i Inwestycji za interwencję na wcześniej zgłaszane interpelacje oraz zwróciła uwagę na zły stan dróg w Borkowicach i drodze dojazdowa do Piasek.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do Pana Marka Nowaka Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dlaczego w wykazie organizacji pozarządowych nie ma wymienionego Caritasu.
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Pan Marek Nowak poinformował, że w wykazie są organizacje, które dobrowolnie się do tego wykazu zgłoszą.
Wywiązała się dyskusja na temat organizacji spotkania w Sali Urzędu Miejskiego z Panią Beatą Kępą- Minister i członkinią Rady Ministrów odpowiedzialną za koordynację pomocy humanitarnej i
spraw uchodźców pomiędzy: Radnym Romanem Pudło a Burmistrzem Arturem Kotarą.
Do pkt 14
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma od pracowników niepedagogicznych odnośnie podwyżek.
Przewodniczący Rady poinformował że pismo zostało przekazane zgodnie z właściwością do Pana
Burmistrza.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za pomoc w organizacji turnieju tenisa ziemnego w Skorogoszczy.
Radny Robert Laszuk poinformował członków Komisji Rozwoju Gospodarczego o terminie organizacji komisji wyjazdowej.
Radny Dariusz Zięba poinformował o niezadowoleniu mieszkańców Chróściny odnośnie lokalizacji
lokalu wyborczego.
Burmistrz poinformował, że spróbujemy pochylić się nad tym tematem.
Burmistrz poinformował o terminie organizacji rajdu rowerowego oraz zaprosił wszystkich, nie
tylko uczestników sesji do wzięcia w nim udziału.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Lewina Brzeskiego raportu o stanie
gminy za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża poinformowała, że gdyby do udziału w debacie zgłosiło się
bardzo dużo chętnych, w takim przypadku będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Radni zwracali się z zapytaniami do pani Sekretarz dotyczącymi raportu, na które udzielała odpowiedzi.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:40
zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Ilona Gwizdak

Waldemar Włodek

