PROTOKÓŁ NR VII/2015
z VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 maja 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady VII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Wojciecha Andruchów i Kierownika Dzielnicowych Andrzeja Grabnego
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Radnego Sejmiku Województwa,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji - Radna Anna Zacharewicz , Radny Jacek Kieroński , nieusprawiedliwiony Radny Zbigniew Wierzbicki.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożone przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 maja 2015r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
2) w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska
Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania.
Informując, że niniejsze projekty uchwał były opiniowane na posiedzeniach Komisji.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, że zgodnie z planem pracy rady na sesji w miesiącu
czerwcu przewidziane było zapoznanie się z informacjami nt:
1) Straży Miejskiej o stanie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin
Brzeski,
2) Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lewinie Brzeskim o stanie ochronie przeciwpożarowej
na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r.
które będą omawiane na kolejnej sesji Rady Miejskiej
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 kwietnia 2015
roku do dnia 12 maja 2015r.
8. Zapoznanie się z informacją nt. :
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r;
2) promocją gminy Lewin Brzeski . Oferta rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy. Stan obiektów
sportowo-rekreacyjnych gminy Lewin Brzeski.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski;
4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski ;
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości;
8) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
9) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków;
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
12) uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata
2015-2019;
13) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
14) potwierdzenia członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania.
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 VI sesji , która odbyła się w dniu
28 kwietnia 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu
protokółu zgłoszona została przez Radnego Romana Pudło poprawka do zapisu w pkt.9 w ppkt 3 o następującej treści :
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„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.”
Innych poprawek do protokółu z poprzedniej sesji nie zgłoszono w związku z tym Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszej poprawki.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”
przyjęła zgłoszoną poprawkę.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu, który
uwzględnia przyjętą poprawkę.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”
przyjęła protokół z VI sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o wystąpienie do zarządcy Zarządu Dróg Wojewódzkich
o wykonanie chodnika w ul. Słowackiego w Łosiowi.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o rozciągnięcie kontroli radaru na całą miejscowość Buszyce lub
zakaz wyprzedzania od strony Skorogoszczy w związku z tym, że w tym miejscu zjeżdża autobus szkolny do
zatoczki autobusowej i jest wyprzedzany w momencie manewru.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych.
Radny Stefan Kachel z Przeczy ponowił wnioski w sprawie:
1) wystąpienia do nowego właściciela budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Przeczy o zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem. Obiekt w obecnym stanie zagraża osobom mieszkającym w jego sąsiedztwie,
2) wystąpienie do zarządzającego stacją kolejową w Przeczy - jedynego miejsca, które jest wizytówką miejscowości o uprzątnięcie parkingu i terenu dworca
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy ponowił wniosek o poprawienie wjazdu przy kwiaciarni Placu
Wolności w Skorogoszczy, ponieważ autobusy zahaczają podwoziem oraz ustawienie przy drodze dojazdowej do przystanku (na wysokości sklepu) znak zakazu zatrzymywania i postoju w dni robocze.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny wnosi o:
1) poprawę studzienki w chodniku z ul. Chopina na ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim,
2) poprawę nawierzchni drogi ul. Kilińskiego (wycięty asfalt , rozłożono kamień – brak nawierzchni asfaltowej),
3) zwrócenie się do właściciela nieruchomości po placu buraczanym o zabezpieczenie budowli przed
osobami postronnymi,
4) udzielenie informacji czy będzie kontynuowany dalszy remont ul. Krasickiego w Lewinie Brzeskim.
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Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy zwrócił się z zapytaniem w imieniu mieszkańców czy będzie i kiedy remontowana droga gminna Przecza - Lewin Brzeski.
Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 kwietnia
2015 roku do dnia 12 maja 2015r
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.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją nt. :
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r;
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk poinformował, że Komisja zapoznała
się z informacją nie wnosząc uwag, natomiast mają wiele zapytań do Komendanta Powiatowego Policji ,
który miał być na dzisiejszej sesji , do Komendanta Komisariatu Policji nic nie mamy gdyż musi wykonać to
co dostał za zadanie. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców liczba patroli policyjnych powinna się
zwiększać a nie likwidować etaty o tych sprawach chcielibyśmy rozmawiać z Komendantem Powiatowym
Policji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński poinformował, że
Komisja zapoznała się z informacją i jedna uwaga to żeby było więcej policji na drogach.
Radny Władysław Górka nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Roberta Laszuka w kwestii, że Komendant
Komisariatu Policji musi , bo Komendant Powiatowy Policji każe, nie Komendant Powiatowy Policji jest gospodarzem na terenie naszej gminy tylko niestety Komendant Komisariatu Policji i powinien stanowczo
nasza opinię przedstawić Komendantowi Powiatowemu , że nie jest to gmina, którą można pomiatać ale
jest to gmina gdzie też bezpieczeństwo mieszkańców musi być zapewnione. Nie może być tak żeby zmniejszyć etaty o 5 – 6 policjantów ale trzeba walczyć o to żeby była odpowiednia obsługa, tym bardziej, że gmina z budżetu przeznacza środki na dodatkowe patrole po to aby było bezpieczniej zwłaszcza w okresie letnim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że Rada Samorządu Mieszkańców
na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015r. również zajmowała się tematem bezpieczeństwa wystosowując apel
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do Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji w którym poparty został apel podjęty przez Radę
Miejską na sesji w miesiącu kwietniu, zwróciła się o interwencje , bo nie tylko chodzi o zachowanie tych 5
etatów ale Komisariat boryka się jeszcze z 2 vacatami od ubiegłego roku. Szkoda , że nie ma Komendanta
Powiatowego Policji , który udzieliłby wyjaśnień w tym temacie, równie nie przybył na zaproszenie na posiedzenie Samorządu Mieszkańców.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy apel, który został podjęty na poprzedniej sesji został upubliczniony w mediach o co prosił na sesji po jego podjęciu.
Radny Robert Laszuk zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o zajęcie się sprawą kradzieży, podpaleń altanek na ogródkach działkowych oraz poprosi o zajęcie się mieszkańcem, który zamieszkuje w altance
na działce również w okresie zimowym.
Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Wojciech Andruchów udzielił wyjaśnień w sprawie likwidacji etatów dyżurnych, dwa dni temu w rozmowie z Komendantem Powiatowym Policji , który poinformował, że na chwilę obecną cała akcja przeprowadzenia zmian jest zawieszona, bez określenia na jaki
czas. Na chwilę obecną Komisariat Policji będzie funkcjonował bez zmian. Jeżeli chodzi o obsadzenie vacatów jedyną osobą na terenie naszego powiatu jest Komendant Powiatowy Policji . Osobiście może tylko
wyrazić opinię co też uczynił. Decyzja jednak należy do Komendanta Powiatowego Policji. Sprawą ogródków działkowych, zajmie się.
W temacie podległości służbowej wypowiedział się Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Burmistrz Artur Kotara odpowiadając na zapytanie Radnego Dariusza Zięba poinformował, że oczekujemy
na odpowiedź od Komendanta Wojewódzkiego i jeżeli z tej odpowiedzi nie będzie wynikało, że sprawa nie
zostanie załatwiona wówczas będziemy przekazywali sprawę mediom.
Radny Dariusz Zięba ponowił aby wystąpić do mediów w tej sprawie bez oczekiwania na decyzję Komendanta Wojewódzkiego.
Radny Mieczysław Adaszyński popiera wypowiedź Burmistrza i uważa, że należy załatwiać sprawy bez udziału mediów, w przypadku jeżeli nie uda się ich załatwić wówczas sprawę można nagłośnić.
ppkt 2
promocji gminy Lewin Brzeski , oferta rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy, stan obiektów
sportowo-rekreacyjnych gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do informacji związaną z wypowiedzią radnego Zbigniewa Wierzbickiego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o uzupełnienie istotnych szczegółów, którą odczytał.
Autopoprawka do informacji stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Komisje zapoznały się z informacją nie wnosząc uwag.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady przedstawił autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą do Burmistrza , czy nie zechciałby dla szeroko rozumianych faktycznych konsultacji , nie tylko pozornych, wybiórczych usunąć w § 1 nazwę „Wzgórze Wodniaków” a tylko
pozostawić w celu nadania nazwy. Jeżeli mają to być konsultacje to nie mają wielkiego wyboru mieszkańcy
wypowiadając się tylko nad jedną propozycją nazwy. Nie ma żadnego pomysłu, bo jeżeli miałyby być rzetelnie przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami to powinna być otwarta „furtka” bez określania jednej
propozycji a jaka nazwa będzie wynik konsultacji pokaże. Proponuje aby uczyć naszą młodzież , dzieci podejmowania demokratycznych decyzji , może zaproponować w formie konkursu , referendum szkolnego,
przedszkolnego, żeby to było nadanie nazwy przez mieszkańców a nie tylko jedna propozycja. Jaka będzie
nazwa wzgórza będzie wynikało z konsultacji , na ten temat mogłyby się wypowiedzieć również samorząd
mieszkańców, organizacje pozarządowe a szczególnie zachęcał by młodzież gimnazjalną , szkołę podstawową żeby dzieci mogły same zagłosować.
Burmistrz Artur Kotara odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że konieczne w tym przypadku jest przeredagowanie zapisu w § 1 w związku z czym prosi o przesunięcie w porządku obrad kolejności omawiania projektu tej uchwały.
Radny Robert Laszuk przypomniał, że na otwarciu jazu padła propozycja od uczestników z zewnątrz o uhonorowania pracowników firmy hydrotechnicznej realizującej inwestycje „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej” nadania takiej nazwy . Przypomniał, że wzgórze położone
jest na terenie miasta Lewin Brzeski i o nazwie powinni decydować jego mieszkańcy.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że w swojej wypowiedzi miał na myśli uczyć dzieci i młodzież demokratycznych form, poprzez referendum organizowane w szkole , konkursów żeby utożsamiali się w przyszłości
z tym wzgórzem.
Burmistrz Artur Kotara zaproponował przesunięcie punktu na koniec omawiania.
Radny Mieczysław Adaszyński zaproponował zamknięcie dyskusji na ten temat, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez obie Komisje Rady , nie zmieniajmy, nie róbmy z ludzi całkiem nieświadomych
nad czym głosują , bo jeżeli ktoś zechce zaproponować inną nazwę to zaproponuje.
Radny Dariusz Zięba uważa, że jeżeli podejmiemy uchwalę w takiej formie to nie będzie można zaproponować innej.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza i Radcy
Prawnego czy w pkt. 2 można dopisać „lub innej nazwy wynikającej z konsultacji”?
Burmistrz Artur Kotara zaproponował wprowadzenie autopoprawki - ust. 2 otrzymuje brzmienie:
”Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, na których pisemnie zostanie postawione zapytanie o następującej treści:
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„1) czy jesteś za nadaniem nazwy „Wzgórze Wodniaków” dla wzgórza rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 267, 269, 265/1, 263, 262/1, 258/4, 268, 266/1 obręb Lewin Brzeski,
powstałego w wyniku zakończonego przedsięwzięcia pn. Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina
Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej? - ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ ;
2) jeżeli nie, zaproponuj inną nazwę.................”
Radny Dariusz Zięba zgłosił uwagę z zapytaniem, czy jak w uzasadnieniu jest , że dotyczy to tylko miasta.
Do Lewina Brzeskiego dojeżdżają dzieci z wiosek, czy one będą mogły brać udział w konsultacjach?
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że jeżeli będą przeprowadzane konsultacje w szkole to wszystkie
dzieci będą brały udział.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża przedstawiła zasady przeprowadzania konsultacji.
Radny Robert Laszuk jest przeciwny rozszerzania konsultacji na teren gminy Lewin Brzeski.
U w a g a: stan Radnych wnosi 11 – obrady opuścił Radny Przemysław Ślęzak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Burmistrza Artura Kotary w związku
ze zgłoszonym wnioskiem Radnego Dariusza Zięba.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 6 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 4 głs. „wstrzymujących się”
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcia uwały po wprowadzeniu autopoprawek.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 6 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 4 głs. „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr VII/54/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
zmieniająca uchwałę w sprawie 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 14 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
z przeprowadzonych konsultacji.

poinformował, ze do projektu uchwały dołączono protokół

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zaproponował utworzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wszystkie uchwały są konsultowane z organizacjami pożytku publicznego i na chwilę obecną nie jest przekonany aby taką radę powołać , zastanowi się i przemyśli.
Radny Dariusz Zięba proponuje poinformowanie drogą e-mail organizacje pożytku publicznego z terenu
gminy Lewin Brzeski że taki nabór trwa.
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Na tym zakończono dyskusję.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/ 55/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
ppkt 3
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
Przewodniczący Rady przedstawi ł autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 17 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem w sprawie domków letniskowych, na jakich zasadach wnoszą
opłaty właściciele, którzy zamieszkują w nich przez cały rok?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ustalono roczną stawkę opłaty, czy zamieszkuje cały rok, czy nie dokonuje
opłaty.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 18 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/56 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokółu
ppkt 4
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski .
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokółu.
Przewodniczący Rady przedstawił autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 22 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/ 57/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokółu
ppkt 5
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/58/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokółu.
ppkt 6
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/59 /2015
w powyższej sprawie.
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Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokółu
ppkt 7
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przedstawi ł autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 29 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 30 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/60/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokółu
ppkt 8
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przedstawi ł autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 33 do protokółu. Opinia stanowi załącznik Nr 34 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 35 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/61/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokółu
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ppkt 9
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 37 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/62/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do protokółu
ppkt 10
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 39 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/63/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 40 do protokółu.
ppkt 11
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 41 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przedstawi ł autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 42 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 43 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/64 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 44 do protokółu
ppkt 12
uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 20152019;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 45 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/65 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 46 do protokółu
ppkt 13
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 47 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/66 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 48 do protokółu
ppkt 14
potwierdzenia członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 49 do protokółu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VII/67/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 50 do protokółu.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
Na wstępie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył gratulacje Radnemu Mieczysławowi Adaszyńskiemu w związku z otrzymaniem odznaczenia za zasługi w wieloletniej pracy w samorządzie gminnym.
Następnie przedstawił :
1) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 11 maja 2015r. o wyznaczeniu liczby ławników dla
gminy Lewin Brzeski na kadencje 2016 -2019
Zwrócił się do radnych o zaakceptowanie przygotowane projektu informacji o zgłaszaniu kandydatów na
ławników sądowych.
Rada Miejska przez aklamacje zaakceptowała treść informacji.
2) Pisma dotyczące podjętego apelu o utrzymaniu obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie oraz
całodobowych dyżurów w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim przesłane przez:
a) Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski z dnia 11 maja 2015r.
b) z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP z dnia 11 maja 2015r.
c) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2015r.
3) Pismo od Marszałka Senatu z dnia 27 maja 2015r.związane ćwierćwieczem samorządu terytorialnego.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Informacje o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego przekazał Rady Sejmiku Województwa Opolskiego Leszek Fornal.
Informacje o działalności rady Powiatu Brzeskiego przedstawił radny Rady Powiatu Adam Dziasek.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radni nie zgłosili uwag do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Dariusz Zięba poprosił o wyjaśnienie w sprawie „ Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz
z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego ,,Lewin Brzeski”
wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w starorzeczu Nysy Kłodzkiej mamy zbiorowisko różnych gatunków flory
i fauny i w związku z tym złożyliśmy wniosek do RPO na zagospodarowanie tego terenu. Przygotowujemy
dokumentacje projektową i ekspertyzę przyrodniczą tego terenu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Robert Laszuk poinformował o zmianie terminu posiedzenia wyjazdowego Komisji.
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. 1616 zamknął
obrady VII sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

