PROTOKÓŁU NR III/2014
z III sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady III sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Radnych,
− 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 Sejmiku Województwa,
− Radnych Rady Powiatu,
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
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
usprawiedliwieni Radny Roman Pudło i Radny Piotr Barszcz.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do protokółu.
W związku z nieobecnością Radnego Piotra Barszcza wybranego na Sekretarza obrad na okres kadencji
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych o zgłoszenie kandydata na sekretarza obrad dzisiejszej sesji.
Zgłoszono następujące kandydatury
Radnego Dariusza Ziębę, który nie wyraził zgody,
Radnego Jacka Kierońskiego, który nie wyraził zgody,
Radnego Przemysława Ślęzak, który wyraził zgodę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 13 radnych - 12 głs. „za” na Sekretarza obrad został wybrany Radny Przemysław Ślęzak .
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia
2014r. o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 jako ppkt 13 i 14 dodatkowych projektów uchwał
w sprawie :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
2) ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki
pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Zapytania do wniosku zgłosili:
Radny Dariusz Zięba poprosił o wyjaśnienie w sprawie wysokości diet.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara przedstawiając w jakiej wysokości proponuje się zwiększenie
wysokości diet oraz jakie otrzymują radni z ościennych gmin.
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Radny Dariusz Zięba wnosi o pozostawienie diet w dotychczasowej wysokości.
Radny Mieczysław Adaszyński wnosi o wprowadzenie pod obrad sesji projektów uchwał a dyskusję przełożyć przy omawianiu projektu.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się” przyjęła (bezwzględną większością głosów) przedłożony wniosek przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian zgodnie 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 protokółu z II 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 o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 01 grudnia
2014r. do dnia 10 grudnia 2014r.
10. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2015r. :
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu,
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej,
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany
rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 –
2013,
6) w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej
w zasób gminy Lewin Brzeski,
7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok,
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
9) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy
2015,
10) w sprawie rocznego planu kontroli na 2015 rok,
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
12) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
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12. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z II sesji , która odbyła się w dniu
8 grudnia 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy do
treści niniejszego protokółu zgłaszają poprawki?.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółu z II sesji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu .
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z II sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego wnosi o wystąpienie do energetyki o sprawdzenie gdyż
podczas burz na ul. Powstańców Śląskich, Piasta Kołodzieja i Rolnej wyłącza się oświetlenie uliczne. Podejrzewa, że gałąź drzewa musi styka o przewody i dlatego nie ma oświetlenia.
Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o :
1) zwrócenie się do Zarządu Dróg Krajowych o wymianę lustra na drodze krajowej w miejscowości Borkowice. Obecny stan tego urządzenia zagraża włączenia się do ruchu ze względu na ciągłe zaparowanie,
2) wystąpienie do zarządu Dróg Krajowych z prośbą o przyspieszenie inwestycji pn. budowa chodnika w
miejscowości Leśniczówka. Obecny stan natężenia ruchu zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom tej miejscowości zwłaszcza dzieciom szkolnym, które drogę z przystanku do miejsca zamieszkania muszą pokonywać poboczem,
3) wystąpienie do zarządu Dróg Powiatowych z prośba o pilny przegląd Przecza – Niwa – Borkowice. Stan
nawierzchni tego odcinka jest w stanie katastrofalnym. Uczestnicy i mieszkańcy tych miejscowości będą
wdzięczni za odnowienie nawierzchni, co umożliwi Im bezpieczne korzystanie z tego odcinka drogi. Jednocześnie prosi o zwrócenie uwagi na odcinek drogi łączący dwie gminy pomiędzy miejscowościami
Przecza – Lipowa, Gmina Lewin Brzeski – Gmina Dąbrowa Niemodlińska. Część drogi przez naszą Gminę
jest w stanie tragicznym,
4) wystąpienie do zarządzającego stacją kolejową w Przeczy - jedno miejsce, które jest wizytówką naszej
miejscowości jest obecnie w stanie tragicznym. Zamknięta poczekalnia, brak ubikacji, nie uprzątnięty
parking, sterty walających się śmieci i liści,
5) w imieniu mieszkańców budynków nr 42,44,44b o doświetlenie terenu na którym mieszkają. Obecnie
mieszka tam 16 rodzin, które obecnie po zapadnięciu zmroku w egipskich ciemnościach. Z góry dziękuje
za pozytywne i szybkie załatwienie sprawy,
6) wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej Przecza – Skorogoszcz o uporządkowanie gałęzi po ścince
drzew.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski
Sołtys Leszek Fornal z Kantorowic wnosi o wystąpienie do zarządcy drogi o przesunięcie reklamy
umieszczonej przez Polo Market gdyż zasłania ona widoczność dla zmotoryzowanych zwłaszcza ciągników
rolniczych wyjeżdżających z ul. Powstańców Śl. na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Sołtys Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o zabezpieczenie studzienki kanalizacji burzowej na ul.
Stawowej w Łosiowie przy posesji nr 32.

4
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że :
1) Rada Miejska poprzedniej kadencji nie zakończyła rozpatrzenia zarzutów podniesionych w skardze złożonej przez Panią Bożenę Sobocką ponieważ wystąpiła do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu z prośbą o wyrażenie opinii czy wyszczególnione w piśmie zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim są zgodne
z obowiązującym prawem.
Odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu została przesłana pismem z dnia 12 grudnia 2014r.w związku z tym wnosi o przekazanie Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie zarzutów podniesionych w skardze i przedłożenie wyników.
Rada Miejska w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za”
przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady.
2) Radca Prawny P. Sławomir Ostrowski wydał opinię do przesłanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu skargi złożonej przez Panią Ilonę Chorąży na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej , z której wynika , że nie jest to skarga lecz petycja w związku z tym rozpoznanie
sprawy nie mieści się w kompetencji Rady Miejskiej dlatego wnosi o przekazanie petycji Burmistrzowi
Lewina Brzeskiego w celu poinformowania zainteresowanej o dalszym trybie załatwiania sprawy.
Rada Miejska w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za”
przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady o przekazanie petycji do załatwienia zgodnie z kompetencją.
Do pkt 8
Informacje o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego i Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Radny Powiatowy Alojzy Witoń zabierając głos powiedział, że jest to początek działalności na wstępie
podał skład Zarządu Powiatu. Główny temat to realizacja budżetu powiatu w 2015roku, z którego
większość środków będzie przeznaczona na rozbudowę w szpitalu bloku operacyjnego. Wspólnie
z pozostałymi radnymi z naszej gminy będzie starał się monitować zgłoszone wnioski dotyczące budowy
chodników w m. Przecza, Oldrzyszowice.
Radny Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek poinformował, że jest Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i będzie zgłaszane wnioski i problemy których realizacja jest w gestii Starostwa Powiatowego
przekazywać i czuwać nad ich wykonaniem.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Leszek Fornal poinformował, że już na wiosnę rozpocznie się realizacja
programów przy udziale środków unijnych i możemy liczyć na rozpoczęcie zadań w ramach Aglomeracji
Opolskiej.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia od dnia
01 grudnia 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
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- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok
ppkt 1 a
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że nie zgłasza autopoprawek do przedłożonego projektu budżetu
na 2015 rok.
Projekt uchwały w stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
ppkt 1 b
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Składu Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu Nr 471/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Lewin Brzeski na 2015r., który został zaopiniowany pozytywnie.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
ppkt 1 c
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie stanowiska do projektu budżetu gminy na 2015r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok
o następującej treści :
„ Komisja Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się z wypracowanym wspólnym stanowiskiem Komisji
Rozwoju Gospodarzącego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2015 rok na
podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września
2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu obradując na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014r. (w obecności 6 członków – 6 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2015 rok.
Na podstawie wypracowanych wniosków obu Komisji, Komisja Rozwoju Gospodarczego w n o s i
pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym dodatkowych
środków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na:
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne ,
2) realizację zadań: remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
w Publicznym Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym Przedszkolu w Skorogoszczy,
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3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych,
4) realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele
Parafialnym Filialnym – poprawka wprowadzona na IV sesji w dniu 24 lutego 2015r. przez Radnego
Dariusza Ziębę),
5) zakup samochodu bojowego dla OSP w Łosiowie,
6) uzupełnienie brakujących środków finansowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim.”
Stanowisko stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
ppkt 1 d
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska
Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała stanowisko Burmistrza Lewina Brzeskiego o następującej
treści:
„Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 15 grudnia 2014 r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego , że w przypadku pozyskania w roku budżetowym 2015 dodatkowych środków w pierwszej kolejności będą one przeznaczone na:
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne ,
2) realizację zadań: remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, w Publicznym
Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym Przedszkolu w Skorogoszczy,
3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –
zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych,
7) realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele Parafialnym Filialnym – poprawka wprowadzona na IV sesji w dniu 24 lutego 2015r. przez Radnego Dariusza Ziębę),
4) ),
5) zakup samochodu bojowego dla OSP w Łosiowie,
6) uzupełnienie brakujących środków finansowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie
Brzeskim.”
Stanowisko stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
ppkt 1 e
Nie podjęto dyskusji
ppkt 1 f
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu
gminy na 2015 rok i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/13/2014
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Burmistrz Artur Kotara podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie jednogłośnie budżetu na 2015 rok,
dodając, że budżet ten posiada pewne niedociągnięcia i braki finansowe w niektórych działach i rozdziałach.
Jednak jest budżetem optymalnym i całkiem nie złym patrząc na historie ostatnich czterech lat. Postara się
wnioski, które wypracowane zostały na posiedzeniach komisji realizować w trakcie roku budżetowego i
myśli, że przy pomocy Państwa Radnych uda się ten budżet zrealizować. Deklaruje ze swojej strony, że
będziemy próbowali rozpoznawać wszelkie możliwości gdzie będzie można złożyć wniosek i skorzystać z
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unijnych środków. Zgodnie z programem wyborczym będzie się starał żeby te zadania spróbować wkomponować w to co jest zapisane w budżecie.
ppkt 2
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 472/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęte na wspólnym
posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2014r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Stanowisko Komisji podjęte na wspólnym posiedzeniu stanowi załączniki Nr 15 do protokółu.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/14/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwę w obradach.
Wznawiając obrady przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.
ppkt 3
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/15/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu
ppkt 4
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/16 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu
ppkt 5
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 –
2013,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/17/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/18/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu
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ppkt 7
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr III/19/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu
ppkt 8
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/20/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu
ppkt 9
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr III/21/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
ppkt 10
rocznego planu kontroli na 2015 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Plan został opracowany przez Komisję Rewizyjną i przedstawiony radnym do zapoznania.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/22/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu
ppkt 11
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła i omówiła jakie proponuje się zmiany w budżecie gminy.
Zapytania i uwagi :
Radny Antoni Rak poprosił o wyjaśnienie dlaczego dokonuje się zwrotu subwencji oświatowej?
Wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski i Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poprosił o wyjaśnienie zwiększenia środków dla
Straży Miejskiej .
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Innych zapytań nie zgłoszono.
U w a g a : stan radnych wynosi 12 obrady opuścił Radny Zbigniew Wierzbicki.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr III/23/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu
ppkt 12
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem jaki będzie skutek finansowy podniesienia wysokości diet?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w przyjętym budżecie gminy na 2015 rok nie zostały uwzględnione
podwyżki diet ,kwota podwyżki nie spowoduje zbyt dużego skutku finansowego.
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Przewodniczący Rady dodał, że w porównaniu do diet jakie mają radni w ościennych gminach w naszej gminie nie są niewielkie. Skutkuje to takimi sytuacjami, że osoby nie chcą pracować w komisjach gdyż łączy się
to z porzuceniem innych dodatkowych zajęć czego przykład mieliśmy przy ustalaniu składów komisji.
Radny Dariusz Zięba ponownie wnosi o pozostawienie wysokości diet w tej samej wysokości jaka obowiązuje obecnie.
Radny Mieczysław Adaszyński proponuje aby Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a radni wyrażą swoje stanowisko w formie głosowania .
U w a g a: stan radnych wynosi 13 – na obrady wrócił Radny Zbigniew Wierzbicki.
Radny Dariusz Zięba poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem Gminy w przypadku dwóch wniosków
przeciwstawnych głosuje się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący a w tym przypadku najdalej
idącym jest wniosek Burmistrza o zmianę wysokości diet.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Przed przystąpieniem do głosowania radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, jaki w skali roku będzie
skutek finansowy proponowanej podwyżki diet?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w skali roku wyniesie około 42.000 zł. jeżeli nie będzie potraceń z tytułu
nieobecności.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” (Radny Dariusz Zięba poprosił o wpis Jego głosowania w protokóle) i 2 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr III/24/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu
Do pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy otrzymali odpowiedzi na
zgłoszone wnioski i interpelacje i czy mają uwagi do tych odpowiedzi?
Radni nie zgłosili braku odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje jak również uwag do otrzymanych
odpowiedzi.
Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Radna Anna Zacharewicz zaprosiła obecnych na koncert charytatywny „Wieczór kolęd”, który odbędzie
się w dniu 06 stycznia 2015 roku o godz. 17oo w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
w celu zebranie środków finansowych na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla chorej 8-letniej
Paulinki, mieszkanki Łosiowa.
Radny Zbigniew Gąsiorowski przekazał w imieniu mieszkańców ul. Moniuszki podziękowanie Burmistrzowi
za załatwienie spraw garażowych natomiast mieszkańcy Rynku za wykonanie pięknego wystroju świątecznego Rynku w Lewinie Brzeskim.
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Radna Rady Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Powiatu
Brzeskiego a dotyczące m.in. BCM, utrzymania zimowego dróg powiatowych. Przekazała informacje na
temat kolejności utrzymania zimowego dróg do rozpropagowania.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem , kto będzie zajmował się utrzymaniem zimowym dróg
gminnych na terenie gminy?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że jak corocznie utrzymaniem zimowym będą zajmowały się firmy przygotowane do prowadzenia tego typu usług jak równie na terenie sołectw osoby prywatne.
Radny Stefan Kachel poprosił Radna Arlettę Kostrzewa o zwrócenie uwagi dla Zarządu Dróg Powiatowych
o kontrolowanie nawierzchni dróg przy temperaturach minusowych w neuralgicznych punktach np. w Lewinie Brzeskim przy Polo Markecie. Zdarzają się przypadki, że nawierzchnia drogi gdy występują opady
atmosferyczne (deszcz, śnieg) w godzinach nocnych i rannych przy minusowych temperaturach w niektórych miejscach nawierzchnia drogi jest śliska stwarzając zagrożenie dla jej użytkowników.
Do pkt 13
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 a te których realizacja należy do innych jednostek zostaną przekazane do załatwienia.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1626 zamknął
obrady III sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Przemysław Ślęzak

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

