PROTOKÓŁ NR X/2015
z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając obrady X w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie 11ºº
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek , powitał:
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
− Skarbnika Gminy Urszule Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Kierowników Wydziałów,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Radnych.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 13 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni radni: Jacek Kieroński, Przemysław Ślęzak.
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 31 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) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4) opinii w sprawie nadania nazwy dla wzgórza rekreacyjno – widokowego zlokalizowanego
w Lewinie Brzeskim;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lewin Brzeski.
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.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o ujęcie nowo powstałych tras rowerowych do Gminnych
Ścieżek Rowerowych i wydać je w nowym folderze i mapach turystycznych.
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Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi zapytanie:
Jaki jest system rozliczania się z Zakładem Energetycznym za wykonanie usługi wymiany przepalonych
żarówek oświetlenia ulicznego? Czy Gmina płaci ryczałtem czy za każdy wyjazd?
Od miesiąca końca maja br. zgłaszałem wymianę przepalonej żarówki przy ul. Dąbrowskiego 10
w Lewinie Brzeskim, do dnia dzisiejszego żarówka nie jest wymieniona
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa, który wnosi o likwidację „Barszczu Sosnowskiego” rosnącego
(w rowie) za posesją Nr 76 przy ul. Głównej w Łosiowie.
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 omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik
Gminy Urszula Smolińska informując jakie proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
Zapytania i uwagi zgłosili :
Radny Piotr Barszcz zapytał o miejsce wyprofilowania i uzupełnienia płytek oraz kostki chodnikowej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dotyczy to drogi gminnej położonej w Sarnach Małych.
Radny Roman Pudło zapytał o jakiej mocy będą fotowoltaiki, jakie będą uzyskiwane moce, co będzie
w przypadku pozyskania nadmiaru mocy, jaki wyniesie koszt ich budowy?
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Dariusz Zięba zapytał o nieruchomość położoną przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy, czy gmina
podjęła działania sprzedaży? Korzystniej byłoby zagospodarować ten obiekt, jest obiektem zabytkowym.
Prosi
o rozważenie tej propozycji.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr X/85/2015 w powyższej
sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
ppkt 2
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy wyjaśniając, że w związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej oraz
wyliczeniem wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów za I półrocze 2015r. , zaciągnięcia kredytu
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na finansowanie zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr X/86/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
ppkt 3
zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy wyjaśniając, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 556.005 zł dotyczy
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła
energii służące wytwarzaniu energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków
użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski”. W dniu 21 lipca została podpisana umowa o przyznaniu
pomocy w ramach środków unijnych. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku krajowym poprzez zapytanie o
cenę. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2016 roku.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr X/87/2015 w powyższej
sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
ppkt 4
opinii w sprawie nadania nazwy dla wzgórza rekreacyjno – widokowego zlokalizowanego w Lewinie
Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
inspektor Wydziału RN Wioletta Kruk-Jaromin poinformowała, że zgodnie z podjętą uchwałą Rady
Miejskiej przeprowadzono w dniach 13,14 i 15 lipca br. konsultacje z mieszkańcami miasta Lewina
Brzeskiego
w sprawie nadania nazwy dla wzgórza rekreacyjno-widokowego nad rzeka Nysa Kłodzką. W konsultacjach
udział wzięło 110 osób, za nadaniem „Wzgórza Wodniaków” było 89 ankiet. W celu przeprowadzania
dalszej procedury nadania nazwy wymagana jest opinia Rady Miejskiej.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba podziękował za dopełnienie procedur, które zgłaszał, dodał, że bardziej podoba Mu
się nazwa „Lwie Wzgórze”.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr X/88/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego
dokonała Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan wyjaśniając, że w związku z pismem Dyrektora
Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania
nadzorczego wobec podjętej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lewin Brzeski, dokonuje się zmiany § 13 oraz wykreśla się § 22.
Zapytania i uwagi :
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił uwagę na zapis ust. 3, gdzie jest zapisane, że właściciel, użytkownik
posesji odpowiada za stan techniczny pojemników a w ust. 4 jest zapis, że Gmina może te obowiązki
przejąć. Poprosił o wyjaśnienie tych zapisów.
Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr X/89/2015 w powyższej
sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się o zabranie stojących czerwonych pojemników przy Placu Wolności
w Skorogoszczy.
Radna Anna Zacharewicz zapytała czy lampy będą się już święciły przez całą noc i przez cały rok, czy tylko
przez wakacje.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy lampy w nocy się nie świecą.
Radny Roman Pudło zapytał, kiedy zostanie rondo oznakowane, nazwa została nadana a brak
oznakowania oraz kiedy zostanie oznakowane wzgórze. Kolejne zapytanie dotyczyło zwiększenia środków
na Straż Miejską w Lewinie Brzeskim, czy dotyczy to podwyżki dla Komendanta, czy zwiększył się stan
osobowy Straży Miejskiej.
Na powyższe zapytania i uwagi odpowiedzi udzielili Burmistrz Artur Kotara i Sekretarz Gminy Barbara
Chyża.
Do pkt 6
Następnie Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
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Do pkt 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1143
zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : H .Berezowska

Sekretarz obrad
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Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

