PROTOKÓŁ NR II/2014
z II sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 08 grudnia 2014 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady II 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,
oraz zaproszonych gości :
− Radnego Rady Powiatu Brzeskiego P. Alojzego Witoń
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Radnych,
wyborców biorących udział w obradach

Kontynuując zaproponował ,aby w chwili obecnej dokonać spośród radnych wyboru Sekretarza
obrad na okres kadencji.
Radny Dariusz Zięba zaproponował kandydaturę Radnego Piotra Barszcz. Kandydaturę poparła
Radna Anna Zacharewicz, uzasadniając, iż sprawdził się w poprzedniej kadencji pełnia tą funkcję.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do kandydata , czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji sekretarz obrad.
Radny Piotr Barszcz wyraził zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 15 radnych - 14 radnych „za” powołała Radnego Piotra Barszcz na Sekretarza obrad na okres kadencji.
Do pkt 2
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
2) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej ,
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3) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej,
4) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej,
5) w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
7) w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8) w sprawie zmiany uchwały nr LVII/409/2014 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie wyrażenia zgody na
włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”, działek o nr:
123/3, 122/2, 120/7, 120/9, 120/5, 108/1, 120/4, 1364, 27/8, 27/3, 115, 117/1, 113, 27/2 zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim.
7. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 3
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z I sesji , która odbyła się w dniu
28 listopada 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że protokół był do wglądu
w Biurze Rady, gdzie można było zapoznać się z jego treścią. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są
uwagi lub poprawki do treści protokółu?
Radni nie zgłosili uwag i poprawek do treści protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z I sesji.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o:
1) wprowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach nauki przepisów ruchu drogowego. Proponuje aby była to 1 godzina tygodniowo. W uzasadnieniu podaje, że zmotoryzowani i rowerzyści znają przepisy o ruchu drogowym, natomiast piesi zwłaszcza dzieci są również użytkownikami dróg i nie znają przepisów stąd tak dużo jest wypadków drogowych,
2) w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
a tym samym otrzymywaniem co roku mniejszą subwencją oświatową o wystąpienie za
pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego z poparciem ościennych gmin do Ministerstwa Finansów, Rządu PR o zmianę finansowania oświaty.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi o:
1) ustawienie znaku drogowego B-20 „Stop” lub znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniu
ulic Narutowicza i Dzierżonia w Lewinie Brzeskim. Znak drogowy B-20 był ustawiony na tym skrzyżowaniu od strony ul. Dzierżonia ale został uszkodzony i zniknął z tego skrzyżowania. Widoczność
na tym skrzyżowaniu jest bardzo ograniczona i dochodzi często do niebezpiecznych sytuacji,
2) obniżenie studzienek kanalizacji burzowej w jezdni na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Dzierżonia
w Lewinie Brzeskim poniżej poziomu jezdni tak aby woda bez przeszkód spływała do kanalizacji
gdyż po każdych opadach deszczu tworzą się wodne zastoiny, co bardzo utrudnia ludziom poruszającym się pieszo pokonywanie tego skrzyżowania. Powodem tego stanu rzeczy są studzienki kanalizacji burzowej posadowione powyżej poziomu jezdni.
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Radny Stefan Kachel z Przeczy :
1) zwrócił się z prośbą do radnego Rady Powiatu Brzeskiego o poczynienie starań, żeby w budżecie powiatu na 2015 rok została ujęta inwestycja – budowa chodnika w m. Oldrzyszowice i Przecza,
2) wnosi w związku z przyznaniem dla województwa opolskiego środków w wysokości 41 mln
zł tzw. schetynówek zwraca się z prośbą do odpowiednich służb o możliwość pozyskania
środków na budowę drogi Lewin Brzeski – Przecza z przysiółkiem Raski. Wyżej wymieniony
odcinek drogi umożliwiłby normalna komunikacje między tymi miejscowościami. Jednocześnie zauważa, że odcinek tej drogi będzie służył nie tylko mieszkańcom Przeczy ale mieszkańcom całej Gminy Lewin Brzeski.
Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na miejscowości
w gminie Lewin Brzeski, opracowanie dla każdej miejscowości infrastrukturę – plan rozwoju miejscowości i od tego powinniśmy rozpocząć realizacje zamierzeń.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski

Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny :
1) prosi o wystąpienie do PKP Wrocław w sprawie zainstalowania (montaż) stojaków na rowery na dworcu PKP w Lewinie Brzeskim. Według deklaracji stojaki miały być zamontowane
do końca maja br.,
2) wnosi o wykonanie chodnika przy ul. Krasickiego,
3) prosi o przedłużenie czasu zapalania lamp ulicznych w noc 24 – 25.12.2014 po pasterce,
aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do domu.
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa wnosi o :
1) zamontowanie lampy oświetleniowej przy Świetlicy Wiejskiej we Wronowie,
2) ustawienie znaku na drodze z Buszyc do Lewina Brzeskiego informującego, w którym
miejscu znajduje się teren zabudowany.
na zakończenie wspomniał o organizowanym wspólnie z Sołectwem Chróścina zabawie mikołajkowej dla dzieci z całej gminy ale pozostałe sołectwa nie dołączyły się do organizacji.
Sołtys Władysław Górka zwrócił się do Sołtysów z apelem o wspólne organizowanie takich imprez.
Sołtys Weronika Niemczyk z Golczowic wnosi o:
1) do Radnego Rady Powiatu Brzeskiego o poczynienie starań aby przystąpić do odremontowania
zabytkowej dzwonnicy w Golczowicach, która należy do Starostwa Powiatowego w Brzegu
i bez jego zgody sołectwo nie może przystąpić do remontu,
2) zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy zakręcie ul. Opolskiej i na ul. Kwiatowej
w Golczowicach.
Do pkt 7
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że według zgłoszonych oświadczeń do
poszczególnych komisji zgłosiła się następująca liczba radnych i tak do :
1) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5 radnych
2) Komisji Rozwoju Gospodarczego 7 radnych,
3) Komisji Rewizyjnej 4 radnych
w związku z tym proponuje aby skład liczbowy poszczególnych komisji ustalić w wysokości jak złożone zostały deklaracje.
Nie zgłoszono innych propozycji ustalenia składu liczbowego komisji i zaakceptowano propozycję
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał propozycję składów liczbowych stałych Komisji Rady,
które przedstawiają się następująco:
1) Rewizyjnej
4 radnych,
2) Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5 radnych,
3) Rozwoju Gospodarczego
7 radnych,
i poddał pod głosowanie.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy ustalona liczba członków poszczególnych Komisji
jest zgodna ze Statutem Gminy?
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odpowiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy jest możliwość ustalenia dowolnej liczby członków Komisji .
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że zapis w Statucie Gminy jest zapis, który mówi
o tym, że Komisje mogą wyłaniać podkomisje i zespoły w składzie nie mniejszym niż 3 członków
Komisji. Natomiast brak jest zapisu o minimalnym składzie poszczególnych Komisji. Komisje mogą
być powoływane również w trybie doraźnym. Wyłączenie dotyczy Komisji Rewizyjnej, w której nie
może uczestniczyć Przewodniczący Rady m są to zapisy § od 8 do 13 oraz w regulaminie pracy
Rady § 42.
Na tym zakończono dyskusję.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/5 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
ppkt 2
powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej ,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę
w Komisji Rewizyjnej złożyli Radni Antoni Rak, Stefan Kachel, Jacek Kieroński i Zbigniew Wierzbicki.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje.
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/6 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu
ppkt 3
powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że zgodę wyrazili na pracę w Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Radni Mieczysław Adaszyński, Grażyna Michalska, Zbigniew Wierzbicki, Anna Zacharewicz, Władysław Górka.
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/7/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu
ppkt 4
powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady poinformował, że deklarację do pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego zgłosili Radni
Robert Laszuk, Piotr Barszcz, Zbigniew Gąsiorowski, Roman Pudło, Dariusz Zięba, Antoni Rak oraz Przemysław
Ślęzak.

Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/8/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących Komisji.
Radny Robert Laszuk zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Raka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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.
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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.
Radny Władysław Górka zgłosił kandydaturę Radnego Mieczysława Adaszyńskiego na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radny Mieczysław Adaszyński wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Radnego Mieczysława
Adaszyńskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” (Radny Mieczysław Adaszyński) przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.

Radny Zbigniew Gąsiorowski z poparciem przez radną Annę Zacharewicz zgłosili kandydaturę Radnego Roberta Laszuka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydata, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji.
Radny Robert Laszuk i wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Radnego Roberta Laszuka
na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczących Komisji Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał
projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/9/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu
Radni po dyskusji ustalili termin posiedzenia Komisji Rady w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na
2015 rok na dzień dzisiejszy po zakończeniu obrad sesji.
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
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Wprowadzenie do tematu dokonał Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując jakie proponuje się
dokonanie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz przedstawiła autopoprawkę na niniejszego projektu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr II/10/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu
ppkt 7
przyjęcia na 2015 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Kierownik Wydz. OK Marek Nowak oraz zgłosił autopoprawkę do
załącznika.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 18 do protokółu.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zgłosił sugestie aby do załącznika, w którym zostały ujęte zadnia do realizacji aby
w ostatnim punkcie – 6 aktywizacja mieszkańców gminy o wprowadzenie wpisu dla młodych organizacji,
które są na naszym terenie , żeby miały okazję uczyć się pisania projektów, na poziomie naszej gminy. Konkurs na podejmowanie inicjatyw lokalnych. Jest to wniosek formalny.
Wyjaśnień do przedstawionej propozycji udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Poparcie dla propozycji Radnego Dariusza Zięby zgłosił Radny Zbigniew Wierzbicki.
W dyskusji wziął udział również Radny Przemysław Ślęzak informując, że Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna bezpłatnie organizuje szkolenia dla członków organizacji i stowarzyszeń na podejmowanie rożnych działań w środowisku.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr II/11/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu
ppkt 8
zmiany uchwały nr LVII/409/2014 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie wyrażenia zgody na włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”, działek o nr: 123/3, 122/2,
120/7, 120/9, 120/5, 108/1, 120/4, 1364, 27/8, 27/3, 115, 117/1, 113, 27/2 zlokalizowanych w Lewinie
Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr II/12/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu
Do pkt 7
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał radnym o terminie złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego do dnia 28 grudnia 2014r. to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Następnie przedstawił przesłaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu skargę złożoną przez
Panią Ilonę Chorąży na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą przekazał w celu
wydania opinii dla Radcy Prawnego.
Do pkt 8
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 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1603 zamknął
obrady II sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

