PROTOKÓŁ NR IX/2015
z IX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 22 lipca 2015r. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając obrady IX w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie 14ºº
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek , powitał
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Skarbnika Gminy Urszule Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Kierowników Wydziałów
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Radnych.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 11 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał. Nieobecni : radna Grażyna Michalska, radny Robert Laszuk, radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1, 2 do niniejszego protokółu.
Następnie poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 lipca 2015r.,który następnie
odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
Zgodnie z wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
4) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
5) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi
o jego zmianę.
U w a g a - stan Radnych wynosi 12 doszedł Radny Dariusz Zięba.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej :
1) w imieniu mieszkańców podziękowała za wyremontowanie drogi w Lewinie Brzeskim o którą wraz
z radnym Romanem Pudło wnosiła o remont,
2) wnosi w imieniu mieszkanki Ptakowic (Doroty Werner) o możliwość zabezpieczenia rowu gminnego
przebiegającego przez Jej posesję, dzięki temu będzie mogła zagospodarować swoją posesję ,
3) wnosi zapytanie, kiedy nastąpi otwarcie mostu w Łosiowie przy ul. Kolejowej. Droga jak i most są
wyremontowane.
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Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina wnosi zapytania do Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące
nowego projektu Statutu Sołectwa. Co będzie z dotychczasowym statutem? Czy zmieniała się ustawa
o samorządzie gminnym? Czy jest zmieniany statut, czy jest tworzony od nowa?
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że odpowiedzi udzieli przy omawianiu
tematu podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Władysław Górka z Chróściny podziękował Prezesowi Zarządu Mienia Komunalnego Spółka z o.o.
w Lewinie Brzeskim za uporządkowanie i wykoszenie terenu przy cmentarzu.
Radny Stefan Kachel z Przeczy ponowił po raz kolejny wniosek w sprawie wystąpienia do zarządzającego
stacją kolejową w Przeczy o uprzątnięcie parkingu i terenu przy dworcu.
Radny Władysław Górka dołącza się do wniosku zgłoszonego przez Radnego Stefana Kachel.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Lewina
Brzeskiego.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi :
Radny Piotr Barszcz zapytał czy gmina występowała o pozyskanie środków na remont mieszkań romskich.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina składała wniosek do Wojewody Opolskiego o pozyskanie tych
środków. Otrzymała w wysokości 60.967 zł, co stanowi 90% środków realizacji zadania, pozostałe 10%
środków będą z budżetu gminy Lewin Brzeski.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy jest informacja o środkach rządowych dla rodzin chrześcijańskich
uciekających z Syrii do Polski i czy nasza Gmina jest zainteresowana przyjęciem uchodźców?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, informując, że nie otrzymał żadnej informacji o środkach finansowych na
przyjęcie tych rodzin, a ich przyjęcie będzie też zależało od spełnienia odpowiednich warunków.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IX/80/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
ppkt 2
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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 8 do protokółu, do projektu uchwały
dołączono protokół z przeprowadzonych konsultacji.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zapytał na czym będzie polegało zwiększenie dostępności osób pomocy
rehabilitacyjnej?
Z upoważnienia Burmistrza Pan Marek Nowak Kierownik Wydziału OK wyjaśnił, iż zwiększenie dotacji na
wsparcie zadania pomocy rehabilitacyjnej zostanie przeznaczone na dowóz osób niepełnosprawnych na
rehabilitacje.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy powyższe zadanie będzie realizowane w formie ogłoszonego konkursu?
Kolejno Pan Marek Nowak udzielił odpowiedzi informując, że Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” złoży ofertę na realizację zadania, jeżeli nie będzie uwag to Burmistrz Lewina Brzeskiego
podpisze umowę na realizacje tego zadania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IX/81/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
ppkt 3
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego
dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że zgodnie z dyspozycją Prezesa Sądu Okręgowego w
Opolu Rada Miejska wybiera 2 ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i 2 ławników do Sądu Rejonowego
w Brzegu. Zgłosiło się tylko 2 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego. Do Sądu Rejonowego w
Brzegu nikt się nie zgłosił jak i Sąd nie zgłosił żadnych kandydatów. Procedura wyboru ławników obejmuje
również zasięgnięcie opinii o kandydatach na ławników u Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zapytał się czy do tych osób, które były już ławnikami należy również wystąpić o
opinię.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku zakończeniem ich kadencji a wyborem na nową kadencję
2016 – 2019 należy wystąpić o opinię.
Radny Piotr Barszcz zapytał o powód nie zgłoszenia się kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego.
Kolejno Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi, wyjaśniając, że jest brak zainteresowania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IX/82/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
ppkt 4
powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego
dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniając, że od roku 2004 Statuty Sołectw nie były
nowelizowane. Od tamtego okresu ukazało się wiele orzeczeń i wyroków Sądu. W naszych statutach jest
bardzo rozszerzony zakres niektórych zadań, Sołtys nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej, gospodarka
finansowa funkcjonuje jeszcze na starych przepisach ustawy o finansach publicznych, uporządkowanie
zarządzania mieniem gminnym przez sołectwa.
Następnie Sekretarz Gminy poinformowała, że pomimo wprowadzenia zmian do Statutu to
obowiązek jest sporządzenie tekstu jednolitego statutu. Wstępnie jest już opracowany projekt statutu,
dlatego też proponuje powołać Komisję Statutową. Konsultacje w sprawie projektów statutów zostałyby
przeprowadzone w m-cu wrześniu br., w tym czasie kiedy będą odbywały się Zebrania Wiejskie
w sołectwach w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego.
Zapytania i uwagi :
Radny Zbigniew Wierzbicki zapytał w których paragrafach obowiązującego statutu nastąpi zmiana, które
paragrafy będą wykreślone, dlaczego ma być całkiem nowy statut. Przecież zmiany do Statutu wprowadza
Rada po przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża odpowiedziała, że Statuty Sołectw wymagają nowelizacji. Powołana
Komisja Statutowa, będzie szczegółowo analizować i opracowywać Statut.
Radny Zbigniew Wierzbicki powiedział, że zmiana do Statutu Sołectwa musi być konsultowana z
mieszkańcami sołectw, bez konsultacji nie można wprowadzać żadnych zmian.
W dyskusji udział wzięli : radna Anna Zacharewicz, radny Władysław Górka, Sekretarz Gminy Barbara
Chyża, radny Zbigniew Wierzbicki.
Wiceprzewodniczący Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysław Adaszyński zaproponował przystąpić
do powołania Komisji Statutowej, która zajmie się tym tematem.
Radny Zbigniew Wierzbicki zapytał czy poprzez tworzenie nowych statutów sołectw zwiększy się zakres
zadań sołectwom czy zostaną zmniejszone. Podkreślił, że nowa perspektywa unijna stwarza sołectwom
większe możliwości a po wprowadzeniu nowego Statutu zmniejszą się.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powiedział, że statut musi działać w pełnej konsolidacji, musi
współgrać z innymi aktami, które już uległy zmianie. Nie mówimy teraz czy sołectwa mają więcej czy mniej
obowiązków. Przypomniał, że w byłej kadencji był zmieniany Statut Gminy z uwagi na zmianę przepisów.
Każdy statut sołectwa musi być dostosowany do aktualnie działających przepisów.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że po opracowaniu przez Komisję Statutową projektów statutu sołectw
będzie można przeprowadzić konsultacje społeczne na Zebraniach Wiejskich w m-cu wrześniu, kiedy będą
odbywały się zebrania w sprawie podziału środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszać kandydatów do składu Komisji.
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Kolejno wywiązała się dyskusja w której udział wzięli : radny Mieczysław Adaszyński, radny Władysław
Górka, Sekretarz Gminy, radny Zbigniew Wierzbicki.
Radny Piotr Barszcz wnosi o zakończenie dyskusji jednocześnie zgłaszając do składu komisji radnego
Mieczysława Adaszyńskiego – wyraził zgodę.
Radny Dariusz Zięba zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Wierzbickiego – wyraził zgodę.
Radny Stefan Kachel zgłosił kandydaturę radnego Władysława Górkę – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zgłosił kandydaturę radnego Dariusz Ziębę – wyraził
zgodę.
Radny Władysław Górka zgłosił kandydaturę radnej Anny Zacharewicz – wyraziła zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Adaszyński wniósł o zamknięcie listy zgłoszonych
kandydatów do składu Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do
składu komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”
zamknęła listę.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IX/83/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
ppkt 5
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr IX/84/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Zbigniew Wierzbicki podziękował Dyrektorowi Miejsko-Gminnemu Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim i pracownikom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości w 70 rocznicę przesiedleń z Kresów
Wschodnich na Ziemie Zachodnie.
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Do pkt 7

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
Następnie poinformował o konieczności zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej w związku z otrzymaniem
środków dotacji w wysokości 556.005 zł na realizację zadania inwestycyjnego fotowoltaikę w Gimnazjum
w Skorogoszczy i w Gimnazjum w Łosiowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym
Przedszkolu w Łosiowie. Ponadto w tym roku ma być jeszcze nabór wniosków na budowę kanalizacji
sanitarnej,
w związku z czym należy zabezpieczyć środki w budżecie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Przecza i Raski oraz na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim. Zabezpieczone środki
w budżecie na realizację zadania pn. „Renowacja kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Lewinie
Brzeskim” zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej ponieważ w tym roku nie będzie naboru
wniosków na to zadanie.
Radny Roman Pudło powiedział, że w przypadku pozyskania środków na remont kościoła a jeżeli będą
wystarczające to wnosi o odrestaurowanie wieży do pierwotnego stanu.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, powiedział, że najpierw należy zabezpieczyć dach na kościele i taki
został złożony projekt.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1455
zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : H .Berezowska

Sekretarz obrad
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Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

