PROTOKÓŁ NR XXXV/2021
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 16 lipca 2021r. w saIi
Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14.
Otwierając o godzinie 08:06 obrady XXXV sesji
Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radnych.

Rady Miejskiej Przewodniczący

Rady

Do pkt 2 (08:06)
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja
jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z szerzącą się epidemią Covid-19 należy zachować
wszelkie środki ostrożności.
Stwierdzenie quorum (08:07)
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, Dariusz Zięba.
Zmiana quorum (08:08)
Do sesji dołączył radny: Dariusz Zięba.
Liczba radnych obecnych na sesji: 14.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 do protokołu.
Do pkt 3 (08:09)
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
wniosek do porządku obrad sesji (08:09) :
1) wniosek Burmistrza z dnia 15.07.2021r. o zwołanie sesji Rady Miejskiej.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosku.
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
7. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.
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8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje,
9. Zamknięcie obrad sesji.

wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.

Do pkt 4 (08:11)
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się z prośbą o wycięcie gałęzi drzewa, które zasłania tablicę
informacyjną w kierunku jazdy Opole – Brzeg. Ten znak jest umieszczony na ulicy Mickiewicza, na
terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą o usunięcie porastających gałęzi, które zasłaniają dwie
latarnie na ulicy Zamkowej w Skorogoszczy, tuż przy Nysie Kłodzkiej. Latarni nie widać, gałęzie
zarosły dlatego prosi aby je usunąć.
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ścieżki pieszo – rowerowej relacji
Strzelniki – Łosiów. Radna jakiś czas temu pytała o tą ścieżkę i dostała wyczerpującą odpowiedź, za
co dziękuję. Niestety nie uzyskano dofinansowania i Radna dostała odpowiedź, iż ta ścieżka jest na
liście rezerwowej, liście oczekujących. Mieszkańcy Strzelnik i Łosiowa zwracają się z prośbą
o pozyskanie jakiś innych źródeł dofinansowania, ponieważ ta ścieżka jest niezbędna dla poprawy
bezpieczeństwa, ruchu na tym odcinku, ponieważ nie ma tam ani pobocza utwardzonego. Ten
odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny, jest to droga krajowa. Niedawno miał tam miejsce wypadek
i zostało tam potrącone dziecko na rowerze, a to jest jedyna droga łącząca Strzelniki aby mieszkańcy
mogli się dostać do Łosiowa i na stację PKP i do szkoły.
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z prośbą aby w Łosiowie przy ulicy Głównej 1 przy Agropolu
wyczyścić studzienki, ponieważ po dużych opadach ta woda naniosła dużo błota i studzienki nie
odbierają wody, która płynie i na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zalewa piwnice.
Więcej interpelacji ani wniosków nie zgłoszono.
Do pkt 5 (08:14)
Informacja
Przewodniczącego
Rady
o
działaniach
podejmowanych
w
okresie
międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o:
1) otrzymano pismo z dnia 05.07.2021 r. Nr BIR/1873/BW/2021 z Izby Rolniczej w Opolu dot.
możliwości udziału w Sesji Rady Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej z danego powiatu lub osoby
wyznaczonej przez Zarząd Izby Rolniczej w Opolu.
Przygotowano odpowiedź Nr OR.I.2011.5.2021 z dnia 09.07.2021 r. z informacją, iż
Burmistrz Lewina Brzeskiego przychylił się do wniosku Dyrektora Izby Rolniczej
w Opolu oraz zarekomenduje wniosek Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
2) otrzymano pismo Nr BRM.0004.42.2021 z dnia 02.07.2021 r. od Rady Miejskiej
w Niemodlinie informujące o podjęciu uchwały Nr XLII/245/21 z dnia 30.06.2021r. przez
Radę Miejską w Niemodlinie w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim podjętego na XXXI sesji w dniu 27.04.2021r. dot. budowy węzła przy
autostradzie A4 na odcinku Gminy Lewin Brzeski.
3) do odczytania pismo z dnia 07.07.2021r. od Pana Dariusza Napieracz w sprawie ulicy
Fabrycznej.
Następnie odczytał treść pisma z dnia 07 lipca 2021r. skierowanego do Burmistrza Lewina
Brzeskiego od Dariusza Napieracz.

3
Pisma stanowią załącznik Nr 4,5 i 6 do protokołu.
Do pkt 6 (08:20)
podjęcie uchwał:
ppkt 1) (08:09)
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy;
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Projekt zmiany mpzp został sporządzony na podstawie delegacji zawartej w uchwale Nr
XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/196/2004 dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej
w Skorogoszczy.
Przy opracowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uwzględniono zapisy art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obszar objęty projektem zmiany mpzp zlokalizowany jest w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina zatwierdzonego uchwałą
Nr XXI/196/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. i przeznaczony jest pod funkcję R– teren rolniczy. Teren
ten nie jest zabudowany.
W wyniku realizacji projektowanego planu nastąpią zmiany wzagospodarowaniu przestrzennym polegające między innymi na możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
miejsc postojowych, budynków garażowych i gospodarczych.
Zatem celem opracowania planu jest zmiana przeznaczenia podstawowego terenu oraz stworzenie
regulacji prawnych dla zmiany w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Plan obejmuje nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej o powierzchni 0,2100 ha.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lewin Brzeski obszar ten przewidziany jest pod obszary zabudowy ekstensywnej (ME) i pod obszary
zabudowy intensywnej (MI).
Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w planie uwzględniają wymagania ładu przestrzennego
poprzez m.in. ustalenie takich zasad zabudowy, które umożliwią na tym terenie zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Obszar planu usytuowany jest przy ulicy Dębowej w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu zurbanizowanego, nie będzie konieczna zatem rozbudowa sieci infrastruktury
technicznej. Istniejący system dostawy wody i odbioru ścieków jest wystarczający i uwzględnia
potrzebę odpowiedniej ilości i jakości wody do celów budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań nie stwierdzono występowania form ochrony
przyrody.
Dla przedmiotowego dokumentu została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko
uwzględniająca zagadnienia związane z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także
kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych. Uwzględnia także stan funkcjonowania
środowiska i jego poszczególnych elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku
realizacji ustaleń zmiany planu, zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych
przewidywanym oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych
skutkach gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami zmiany planu miejscowego.
Z dokumentu wynika, że w planie przyjęto ustalenia korzystnie wpływające na stan środowiska
przyrodniczego związane z organizacją infrastruktury technicznej. Ponadto ustalenia zmiany planu
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w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości planowanego zagospodarowania w zakresie
jakości środowiska gruntowo-wodnego, jakości powietrza, klimatu akustycznego i ochrony przyrody.
Dla obszaru zmiany planu nie ma konieczności stosowania kompensacji przyrodniczych, gdyż obszar
zmiany planu nie znajduje się w obrębie terenów o wysokich walorach przyrodniczych a planowane
zagospodarowanie nie powoduje zniszczenia cennych siedliska roślinnych czy zwierzęcych.
Grunty objęte planem stanowią grunty orne klasy RV – pow. 0,0600 ha i grunty orne klasy RVI – pow.
0,1500 ha, nie wymagające zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
Ustalenia planu nie są sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
z wymaganiami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia.
W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie planu wprowadzono
rozwiązania uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym ładu
przestrzennego, ochrony zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w zakresie
rozwoju infrastruktury, a także aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
W pracach na projektem planu został również zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność
i przejrzystość procedury planistycznej na każdym etapie planu, także przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: w szczególności umieszczenie w prasie lokalnej, na stronie BIP Urzędu
Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, obwieszczenia o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu a także o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz
zapewnienie możliwości dostępu do informacji publicznej o planie miejscowym od etapu
przystąpienia do planu do jego uchwalenia, także w formie elektronicznej.
Szacuje się, że realizacja ustaleń planu może generować wpływ z podatków od nieruchomości,
a które to uzależnione będą od faktycznego zabudowania terenu objętego planem. Niniejszy plan
nie będzie generować wydatków gminy związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej
należące do jej zadań własnych, zatem wpływ na finanse Gminy będzie korzystny.
Ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została
przyjęta przez Radę Miejska w Lewinie Brzeskim dnia 29 listopada 2016r. uchwałą Nr XXV/252/2016.
Z oceny tej wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
uchwalony uchwałą Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r.
jest częściowo niezgodny z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do terenu objętego
niniejszym planem, plan z 2004r. nie określa maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy,
minimalnej ilości miejsc parkingowych, w tym dla osób posiadających kartę parkingową, zasad
kształtowania krajobrazu oraz granic krajobrazów priorytetowych (brak audytu krajobrazowego
województwa).
W związku z powyższym w niniejszym planie ustalono obowiązujące w tym zakresie wskaźniki oraz
wymagania stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Zapytania i uwagi.
Radny Dariusz Zięba poinformował, iż mieszkaniec ulicy Dębowej zwrócił się z prośbą, iż w związku
z tym, że tam znajduje się działka budowlana (działka nr 22, 36). Ktoś wytyczając, znakując
geodezyjnie swoją działkę, w połowie opalikował ulicę Dąbową, prosił, aby tamtędy nie przejeżdżać,
co doprowadziło do sprzeczek. Radny zwrócił się więc z prośbą, aby odtworzyć ulicę Dębową,
ponieważ zarośnięcie jej krzakami spowodowało, iż mieszkańcy wytyczyli sobie inną drogę. Na tą
chwilę jest to nadal polna droga.
Radny Roman Pudło zapytał, czy w Skorogoszczy są jeszcze inne tereny pod zabudowę, czy jest to
tylko jedyny teren?

5
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż nie jest w stanie w tej chwili
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wymaga to szczegółowej analizy. Temat zostanie zbadany
i przygotowana zostanie odpowiedź na piśmie.
Radna Ilona Gwizdak nawiązała do interpelacji Radnego Dariusza Zięby dot. odtworzenia ulicy
Dębowej w Skorogoszczy i poprosiła, aby nie pozbawiać mieszkańców drogi.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż zmiana w planie zagospodarowania
przestrzennego nie ma nic wspólnego z wytyczeniem drogi, ponieważ podział geodezyjny to jedno,
a zmiana w planie to druga rzecz.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie (08:28).
Rada Miejska w obecności
w powyższej sprawie.

14 radnych –

14 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/281/2021

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
ppkt 2) (08:28)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 820.780,63 zł następuje w związku z:
- odzyskaniem podatku VAT za lata 2018-2019 ( infrastruktura sportowa w m. Przecza i
trybuny w m Lewin Brzeski – 62.878 zł ),
- wykonaniem planu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( 23.224 zł ),
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego związanych z przeciwdziałaniem
COVID- 19 ( 6.728 zł ),
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie
inwestycyjne pn.,, Przebudowa drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych w
miejscowości Sarny Małe ( 498.542,02 zł),
- otrzymaniem środków z rozliczeń z lat ubiegłych z zadań realizowanych przy udziale
środków unijnych ( 206.281,61 zł ) ,
- otrzymaniem decyzji od Wojewody Opolskiego w zakresie środków na program
pn.,, Integracja społeczna i obywatelska Romów w Polsce na lata 2021-2030” (23.127zł).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 820.780,63 zł następuje w
związku z :
- wydatkami związanymi z umową zawartą w zakresie pomocy przy
odzyskiwaniu podatku VAT (10.890zł ),
- wydatkami w zakresie promocji ( budżet obywatelski – 350 zł )
- wydatkami w zakresie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu
gminy Lewin Brzeski w przedszkolach w miejscowościach ościennych ( 42.400zł ),
- wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19 ( 6.728 zł ),
-wydatkami inwestycyjnymi związanymi z zadaniem pn. ,, Przebudowa drogi gminnej oraz dróg
wewnętrznych w miejscowości Sarny Małe ( 727.203,63 zł ),
- wydatkami inwestycyjnymi związanymi z zadaniem pn.,, Remont komina ceramicznego w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej’’( 6.000 zł ),
- remontem zasobów mieszkaniowych dla rodzin romskich ( 27.209 zł).
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III. Przeniesienie planowanych wydatków wysokości 70.000 zł następuje w związku z
zatwierdzeniem przez Burmistrza Lewina Brzeskiego zadań przyjętych do budżetu obywatelskiego
na 2021rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie (08:34).
Rada Miejska w obecności
w powyższej sprawie.

14 radnych –

14 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/282/2021

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Do pkt 7 ( 08:35)
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Radna Anna Zacharewicz zgłosiła, iż jadąc na posiedzenie sesji Rady Miejskiej na ulicy świecą się
światła.
Radny Robert Laszuk odniósł się do pisma Pana Napieracza. Zdaniem Radnego Pan Napieracz mija
się z prawdą, ponieważ kwestia posprzątania ulicy Fabrycznej przedstawiona w kolejnych
interpelacjach zaczyna się od miesiąca marca i tak w każdym miesiącu. Pan Napieracz robił na
odstojnikach teren pod hale namiotowe, które sukcesywnie buduje, również jadąc w kierunku
oczyszczalni zrobił parking, jadąc po prawej stronie i według Radnego Roberta Laszuk nie jest to
prawdą, iż ulica Fabryczna była posprzątana. Być może przy wyjeździe, w pobliżu oczyszczalni,
odstojników ulica została posprzątana, a załączone do pisma zdjęcia są fikcją. Radny uważa tak,
ponieważ praktycznie co tydzień spaceruje tam z psem. Jest to opinia mieszkańców, którzy tam
mieszkają i na ich wniosek radny składał w tej sprawie interpelacje. Ta ulica nigdy nie została
posprzątana.
Zgodnie z artykułem 5 ustawy o utrzymaniu porządku w gminach droga należy do właściciela
drogi. To się zmieniło, ponieważ kiedyś na drogach gminnych był chodnik i to połowy drogi właściciel
posesji miał posprzątać, natomiast obecnie chodnik, jeżeli przylega do posesji i nie jest oddzielony
pasem zieleni, to właściciel posesji ma posprzątać. Ta ulica nigdy nie była posprzątana.
Radny zauważył, iż nie wnika czy posprzątać ma Pan Napieracz czy Gmina. Uważa, iż o tych uliczkach
bocznych, (w zimie interweniował ponieważ nie były one odśnieżane), a teraz służby nie wjeżdżają
do sprzątania. Gdyby Pan Napieracz był odpowiedzialny za to co robi, nie byłoby od kilku lat, od
chwili uruchomienia jego działalności problemu emisji trujących związków do atmosfery.
Radny podkreślił, iż stanowisko Pana Napieracza, jest dla niego nie do przyjęcia i je odrzuca
w całości.
Radny nie chciał zgłaszać już kolejnej interpelacji w tej sprawie. Jest mnóstwo błota, nawet ulewne
deszcze nie potrafiły zmyć tego błota, które zostało tam nawiezione przez pojazdy ciężkie, a pojazd
ciężki nie zawsze po wjechaniu na drogi utwardzone od razu pozbędzie się błota, tylko rozwiezie
kilkadziesiąt metrów dalej.
Radna Ilona Gwizdak zapytała czy możemy się odnieść do tego co Pan Napieracz pisze, że ktoś
realizował jakąś inwestycję na ulicy Fabrycznej? Czy Gmina jako właściciel coś tam robiła?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż z drogi publicznej może korzystać każdy,
natomiast na dzień dzisiejszy Gmina nie wykonywała tam żadnych prac.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zwrócił się z wnioskiem odnośnie
mieszkania romskiego, podkreślając, iż bardzo dobrze, że pozyskano pieniądze na ten cel, ponieważ
trzeba sukcesywnie podnosić standard tych dostępnych lokali, które posiadamy. Jest kilka lokali nie
zamieszkanych niestety w skutek awarii, nie skończonych remontów, co zapewne wynika z sytuacji
finansowej Gminy czy Spółki Zarząd Mienia Komunalnego. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił
o pochylenie się nad tematem, ponieważ osoby, które znajdują się na liście oczekujących na lokale
socjalne, komunalne, wskazują, iż są mieszkania po osobach albo zmarłych, albo, które zmieniły
swoje miejsce zamieszkania, a nie są dostępne. Przewodniczący Rady wie o co najmniej trzech takich
lokalach przy ulicy Wojska Polskiego, skrzyżowanie z ulicą Kilińskiego, przy ulicy Kościuszki 22, czy
w Łosiowie.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż Gmina nigdy nie przygotowuje, chyba,
że w wyjątkowych przypadkach lokalu w 100%. Gmina przekazuje lokale do zasiedlenia, do remontu.
Od czasu do czasu, gdy remont jest bardzo duży, to w takich lokalach przygotowywane są czy też
instalacje elektryczne, czy też C.O., natomiast do wykonania innych prac Gmina zobowiązuje
przyszłych najemców na swój koszt. Jeżeli chodzi o lokal przy ulicy Wojska Polskiego to został on
zdewastowany, sprawca zbiegł, a Gmina musi zarezerwować w budżecie pieniądze na wycenę,
częściowy remont, wprawienie okien itd., aby przeznaczyć ten lokal do zasiedlenia.
Radny Dariusz Zięba w imieniu mieszkańców Kolonii w Skorogoszczy, ulica Brzozowa zwrócił się
z prośbą aby zająć nawierzchnią drogi, kostka nie jest posprzątana, są puste parcele, a właściciele
o to nie dbają. Nazbierało się tam, trochę ziemi i wyrosły chwasty, trawa i nie odchodzi woda do
studzienne, więc Radny prosi o wyczyszczenie tej nawierzchni (skrzyżowanie ulicy Brzozowej z Armii
Krajowej z Akacjową).
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy pojemniki na odpady BIO są dezynfekowane
latem czy zimą, ponieważ jest upał i pojemniki te niezbyt ładnie pachną? Radna prosi więc o częstsze
dezynfekowanie tych pojemników.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż dezynfekcja pojemników na odpady BIO
odbywa się raz w roku.
Radny Roman Pudło zapytał czy działania spółki Hydro – Lew na ulicy Kosynierów to początek
naprawy kanalizacji? Dodatkowo Radny zaznaczył, iż mieszkańcy skarżą się na organizację pracy
drugiego budynku Urzędu, skrzynka na korespondencję jest przepełniony.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, iż odnośnie ulicy Kosynierów, to spółka
Hydro – Lew zobowiązała się wykonania pewnych prac, więc zobaczymy jak ta kanalizacja będzie
działała i od tego są uzależnione kolejne działania odnośnie tej ulicy.
Natomiast, jeżeli chodzi o skrzynkę na korespondencję , to będzie ona częściej opróżniana.
Urząd jest normalnie czynny, a osoby mogą swobodnie przebywać na terenie Urzędu.
Do pkt 8 (08:48)
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara udzielił odpowiedzi na interpelacje:
- do Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego – odnośnie wycinki gałęzi to Gmina wystąpi do odpowiedzialnego zarządcy drogi;
- do Radnego Dariusz Zięby – usunięcie gałęzi – Gmina wystąpi do odpowiedniego organu;
- do Radnej Pauliny Kamińskiej – w sprawie ścieżki rowerowej – Gmina Lewin Brzeski jest na liście
rezerwowej, natomiast jak już wcześniej informował do Polskiego Ładu, do pierwszej edycji
w miesiącu lipcu Gmina będzie składała trzy wnioski tj.: asfaltowy dojazd do domu, drugi wniosek
to ścieżka pieszo – rowerowa ze Strzelnik do Łosiowa z Centrum Przesiadkowym i trzeci wniosek to
rewitalizacja Domu Kultury w Lewinie Brzeskim i budynku przy ulicy Kościuszki 52 z windą.
-do Radnego Łukasza Bacajewskiego – sprawa zostanie zbadana.
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Do pkt 9 (08:52)
Zamknięcie obrad sesji.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 08:52
zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej.
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