PROTOKÓŁ NR VI/2015
z VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 kwietnia 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady VI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− 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 ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożone wnioski przez :
1) Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok – Komisje na posiedzeniach opiniowały niniejszy projekt uchwały.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
2) Przewodniczącego Komisję Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Radnego Roberta Laszuk z dnia
28 kwietnia 2015r. o wprowadzenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu.
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszych wniosków.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszone wnioski.
W związku z przyjętym wnioskiem porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
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6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia
2015r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok z wykorzystaniem środków
publicznych.
8. Zapoznanie się z informacją nt. :
1) działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2014r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2014,
3) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
4) współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski.
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego
przy ul. Słonecznej;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Lewin Brzeski,
7) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
8) przyjęcia apelu.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z V sesji , która odbyła się w dniu
31 marca 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że protokół po sporządzeniu
został przesłany pocztą elektroniczną radnym oraz w wersji papierowej był do zapoznania się w biurze
Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółu.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu .
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z V sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej ponawia wniosek - w imieniu mieszkańców zwróciła się
z zapytaniem o podanie terminu naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej położonej pomiędzy ul. Kościuszki i Narutowicza w Lewinie Brzeskim.
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Radny Władysław Górka z Chróściny wnosi o zabezpieczenie budynków po byłym PGR przy ul. Parkowej
w Mikolinie.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy :
1) w związku ze zniszczeniem wiaty przystankowej PKS w Skorogoszczy (Plac Wolności) w n o s i o pilne
naprawienie pokrycia dachowego wiaty ponieważ z przystanku korzystają dzieci dojeżdżające do
przedszkola, szkoły i gimnazjum w Skorogoszczy oraz podróżujący;
2) zagospodarowanie spichlerza – magazynu przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy (w sąsiedztwie parku).
Obiekt zagraża mieszkańcom poprzez spadające dachówki i elementy tynkowe.
Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez Radnego Władysława
Górka poinformował, że na tych obiektach został wyremontowany dach , jest to obiekt w całym ciągu
obiektów zabytkowych. Rzeczoznawcy budowlani , określili, że stan obiektu nie zagraża zawaleniu, ponadto na dachu zostały założone dodatkowe zabezpieczenia przed usuwaniem się dachówek. Jeżeli pomimo
tego spadnie dachówka to upadnie w odległości 1 m od krawężnika jezdni.
Radny Stefan Kachel z Przeczy, wnosi o:
1) udzielenie informacji na jakim etapie jest zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Przecza;
2) udzielenie informacji, kiedy i jak zostanie wyremontowana droga gminna Lewin Brzeski – Przecza;
3) ponawia wniosek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uporządkowania terenu na peronach i parkingu dworca PKP w Przeczy oraz braku toalet.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego dołącza się do wniosku zgłoszonego przez Radną Annę Zacharewicz.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc:
1) wnosi o wystąpienie do właściciela budynku Nr 45 w Buszycach o jego zabezpieczenie gdyż grozi
zawaleniem;
2) ponawia wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wystąpienia do właściciela składowiska opon w Buszycach o usunięcie składanych opon z dróg
gminnych – łączącej Jego zakład z kupionym ogrodem i za budynkiem. Ponadto nie wywiązał się
z obietnic złożonych na Zebraniu Wiejskim dotyczących zabezpieczenia zakładu w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczeństwo.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa :
1) prosi o pomoc przy wyposażeniu boiska we Wronowie,
2) wnosi o wyrównanie (równiarką) nawierzchni drogi gminnej we Wronowie.
Sołtys Zbigniew Wierzbicki z Mikolina prosi o pomoc finansową w utrzymanie murawy boiska w Mikolinie.
Czy LZS mógłby dofinansować .
W dyskusji nad boiskiem w Mikolinie i jego wyposażeniem w dyskusji wzięli udział Przewodniczący rady
Samorządu Miasta Andrzej Grabny i Radny Władysław Górka.
Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy wnosi o wyrównanie (równiarką) dróg gminnych w sołectwie Przecza.
Sołtys Leszek Fornal z Kantorowic wnosi o naprawę nawierzchni drogi gminnej w nawierzchni utworzyły
się koleiny.
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Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdań z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 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 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- 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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją nt. :
ppkt 1
działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2014r.;
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Radny Robert Laszuk podziękował Kierownikowi Wydziały OK. Markowi Nowakowi za wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w kwestii poręczenia w Powiatowym Urzędzie
Pracy , dotyczącego utworzona stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
Komisje zapoznały się z informacją nie zgłaszając zapytań uwag.
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Radni nie podjęli dyskusji .
ppkt 2
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
U w a g a : stan Radnych wynosi 13 – obrady opuścił Radny Przemysław Ślęzak.
Komisje zapoznały się z niniejsza informacją
− Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie - 6 głs „za”
− Komisja Rolnictwa o Ochrony Środowiska zgłosiła wniosek o zwiększenie częstotliwości wywozu

odpadów gromadzonych w pojemniku z żółtą klapą (tworzywa sztuczne, papier, metal) szczególnie w okresie letnim.
Radni nie podjęli dyskusji na niniejszy temat.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 VI/46/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu

ppkt 2
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2014.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
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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 VI/47/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu
ppkt 3
przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 3 głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się”
jednocześnie wnosząc do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedstawienie szczegółowej informacji w sprawie przekazanych środków finansowych do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe
patrole policji na terenie gminy Lewin Brzeski. Gdzie będą, ile i w jakim terminie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło w wypowiedzi nawiązał do kosztów jakie wydawane są na opracowanie programów
edukacyjnych przez Ministra Spraw Zagranicznych dla dzieci polonijnych a dotowanie , wspieranie policji
przez Gminy.
Radny Roman Pudło powiedział o wydaniu przez MSZ ponad 40 mln. złotych na program edukacyjny dla
dzieci polonijnych, gdzie prezentuje się tematykę związaną z polską wsią i naszym noblistą Władysławem
Reymontem. Gra edukacyjna polega na przedstawianiu kobiety w ludowym stroju z napisem "PIERDZĄCA
BABA" a następnie chłopa w ludowym stroju z napisem "ŚMIERDZĄCY CHŁOP".
Taka edukacja to obraza myślę wszystkich POLAKÓW a nie tylko mieszkańców wsi. Tak się nie godzi!
Pieniądze te z pewnością przydałyby się POLICJI także w Lewinie Brzeskim.
– poprawka wprowadzona na VII sesji w dniu 26 maja 2015r. przez Radnego Romana Pudło.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się do Komendanta Policji o poinformowanie w jaki sposób widzi możliwość
zagospodarowania tych środków?
Komendant Wojciech Andrychów wyjaśnił, że powyższą kwotę 4.000 zł chce przeznaczyć na służby ponadnormatywne . Do tej służby skierowalibyśmy funkcjonariuszy, którzy pełniliby służby w okresie letnim
w miesiącach – czerwiec, lipiec i sierpień. Byłyby to służby 6 godzinne w zależności ilu byłoby chętnych , bo
nie może to kolidować ze służbą, którą na co dzień pełnią funkcjonariusze. Patrole byłyby 1 lub 2 osobowe ,
pełnione w godzinach i miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami. Według analizy
najwięcej zdarzeń na terenie gminy Lewin Brzeski występuje w godzinach od 1800 do 2400 w centrum miasta Lewin Brzeski, na kąpielisku, podczas odbywających się na terenie miasta większych okolicznościowych
imprezach. W Skorogoszczy teren Placu Wolności I w Łosiowie. Służy pełnione będą przy wykorzystaniu
środków Komisariatu samochodów i sprzętu.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z kolejnym zapytaniem, czy środki przekazane nie pochłoną kosztów przejazdu, jeżeli po likwidacji etatów w tut. Komisariacie pełnić je będą funkcjonariusze z Brzegu?
Komendant Wojciech Andrychów wyjaśnił, że środki te będą tylko i wyłączenie przeznaczone na godziny
pełnienia służby na ulicy, są to sześciogodzinne patrole.
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Radny Stefan Kachel uważa, że powinny to być patrole dwuosobowe, gdyż jednoosobowe w tych godzinach
zagrażają bezpieczeństwu pełniącego je funkcjonariuszowi.
Komendant Wojciech Andrychów odpowiedział, że w jego ocenie chciałby aby były to patrole dwuosobowe, jednakże w tym wypadku tych służb będzie nie 26 a 13 a dni do zabezpieczenia w tych okresach mamy
26. Nie można oddelegować takiej ilości funkcjonariuszy, jak również osoby te muszą wyrazić chęć i zgodę
uczestnictwa w takiej służbie. Czy w naszym Komisariacie znajdą się osoby, które wezmą udział w takich
Służbach nie wie. Jeżeli nie będzie zaproponujemy funkcjonariuszom z innych Komisariatów udział
w tych służbach ponadnormatywnych tak, żeby pełniły służbę na terenie naszej gminy.
Innych zapytań do projektu uchwały 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 VI/48/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu
ppkt 4
współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin
Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 VI/ 49/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu
ppkt 5
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Wal- demar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VI/50/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 VI/51/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 VI/52/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu
ppkt 8
przyjęcia apelu
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk dodał, żeby oprócz przekazania do instytucji wymienionych w projekcie uchwały z apelem należy wystąpić również do gminy Olszanka o podjęcie
takiej uchwały.
Zapytania do projektu uchwały zgłosili Radny Dariusz Zięba, Radny Zbigniew Wierzbicki.
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Odpowiedzi udzielił Komendant Wojciech Andrychów, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk.
O konieczność podjęcia apelu wypowiedział się Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Andrzej
Grabny.
Radny Dariusz Zięba zaproponował informację o podjętym apelu przekazać mediom.
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 VI/53/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu
Po przegłosowaniu Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Robert Laszuk dodał, że apel
należy również przekazać Komendantowi Głównemu Policji.
U w a g a: stan Radnych wynosi 12 – obrady opuścił Radny Robert Laszuk.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. Przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady przystępując
Do pkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły :
1)

pismo P. Wojciecha Moor z Lewina Brzeskiego z dnia 02 kwietnia 2015r. przekazane przez Burmistrza
Lewina Brzeskiego do Przewodniczącego Rady w dniu 8 kwietnia 2015r. dot. interpretacji zapisów
mpzp , następnie przedstawił odpowiedź na pismo, którą prosi o zaakceptowanie.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedstawionej odpowiedzi na pismo.
Rada Miejska w obecności 12 radnych - jednogłośnie 12 głs. „za” zaakceptowała przedstawioną odpowiedź.

2)

pismo AGROPOL s.j. Marian Olejnik, Stanisław Krawiec z Łosiowa dot. z dnia 20 kwietnia 2015r. dot.
interpretacji założeń mpzp dla obszaru położonego w Łosiowie zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej ,
następnie przedstawił odpowiedź na pismo, którą prosi o zaakceptowanie.
Wyjaśnienia do niniejszego tematu udzielili: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara i Radny Mieczysław Adaszyński.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedstawionej odpowiedzi na pismo.
Rada Miejska w obecności 12 radnych - jednogłośnie 12 głs. „za” zaakceptowała przedstawioną odpowiedź.

3)

odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. na pismo P. Przemysława Piechówka ze Skorogoszczy dot. poprawy nawierzchni drogi ul. Leśnej w Skorogoszczy które zostało przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencją ;
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4)

pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 kwietnia 2015r. – przekazujące prawomocne
orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ;
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił czego dotyczy naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5)

informacja o sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r.

Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radny Województwa Opolskiego Leszek Fornal przedstawił informacje o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego, szczególnie omawianego tematu na dzisiejszej sesji Sejmiku dot. sytuacje na rynku pracy
w województwie opolskim .
Informacje o działaniach Rady Powiatu Brzeskiego przedstawił Radny Alojzy Witoń podkreślając, że zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej wnioski zostały przekazywane i Radni Powiatowi z terenu naszej gminy czuwają nad ich realizacją.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radni nie zgłosili uwag do otrzymanych odpowiedzi zgłoszonych na poprzednich sesjach.

Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem z kim mógłby się skontaktować w sprawie ferm wiatrowych.
Burmistrz Artur Kotara poinformował gdzie można uzyskać informacje na temat budowy farm wiatrowych.
Do pkt 14
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. 1604 zamknął
obrady VI sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

