PROTOKÓŁ NR VIII/2015
z VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 19 czerwca 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady VIII 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 Zarządu OSP
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Komisariatu Policji
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Radnych Rady Powiatu,
− Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
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 ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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 przedłożony przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 17 czerwca 2015r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał w sprawie:
1) utraty mocy uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego;
2) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.
Niniejsze projekty uchwał zostały wprowadzone ponieważ organ Nadzoru i Kontroli Wojewody Opolskiego
wszczął postępowanie nadzorcze wobec Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego. Uchwała
nie zalicza się do aktów prawa miejscowego, w związku z czym nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z VII 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 13 maja
2015r. do dnia 10 czerwca 2015r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r.
1) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2014r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014r.,
3) przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego,
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2014r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za
2014r.
9. Zapoznanie się z :
1) sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2014r.
2) informacją Straży Miejskiej o stanie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski
3) informacją Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lewinie Brzeskim o stanie ochronie
przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
4) zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
5) nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Aleja Wojska Polskiego,
7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów
wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej,
8) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Wymarzonej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z VII sesji , która odbyła się w dniu
26 maja 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokółu Radny Dariusz Ziębą zgłosił usunięcie wypowiedzi .
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Radny Dariusz Zięba wyjaśnił, że w pkt. 9 w ppk.1 w trakcie dyskusji wpisana została wypowiedź o następującej treści „Radny Dariusz Zięba uważa, że jeżeli mają być przeprowadzone konsultacje powinni się
w niej wypowiedzieć mieszkańcy całej gminy” nie przypomina sobie aby miał na myśli taką wypowiedź.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że po ponownym odsłuchaniu nagrania wypowiedź
Radnego usunięto z protokółu.
Innych poprawek do protokółu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z poprawką Radnego
Dariusza Zięby.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z VII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina :
1) zwrócił się z zapytaniem w sprawie funduszu sołeckiego, jaka jest kwota bazowa i czy została powiększona współczynnikiem przez Burmistrza na przyszły rok?
2) zwraca się z prośbą do Burmistrza Lewina Brzeskiego żeby zgodnie ze Statutem Sołectwa (§ 22 pkt.
10 uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza) organizował spotkania
co najmniej 2 razy do roku spotkania z Sołtysami.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy podziękował za wykoszenie poboczy dróg gminnych i ustawienie
znaku zakazu zatrzymywania się na Pl. Wolności w Skorogoszczy.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego podziękował w imieniu mieszkańców ul. Nysańskiej o zamontowanie progów zwalniających oraz wnosi o objęcie sprzątaniem ulicy Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Waldemar Włodek z Lewina Brzeskiego w związku z interwencjami mieszkańców dotyczącymi
nieodpowiedniego oznakowania znakami wskazującymi przejścia dla pieszych placu Rynku w Lewinie
Brzeskim prosi o podjęcie stosownych działań by poprawić bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Obecnie znaki poziome na tym terenie są niewidoczne i nieczytelne co zagraża bezpieczeństwu
pieszych
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostanie dokonana naprawa nawierzchni drogi
wewnętrznej położonej pomiędzy ul. Kościuszki i Narutowicza w Lewinie Brzeskim?
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zgłosił następujące wnioski:
1) mieszkańcy bloków przy ul. Moniuszki od strony ul. Chopina proszą o postawienie znaku zakazu wjazdu
pojazdów z ulicy Chopina w drogę między garażami a budynkiem mieszkalnym w drogę osiedlową do ul.
Moniuszki,
2) poprawienie kostki brukowej w chodniku przy wjeździe z ul. Kościuszki w stronę pasażu handlowego.
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Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja
2015r. do dnia 10 czerwca 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Stanowiska Komisji do przedłożonych materiałów pod obrady VIII sesji przedstawiali :
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.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie
mienia komunalnego stanowią załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
ppkt 1
wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2014r.,
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos zwrócił się do obecnych następującymi słowami :
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi Panie i Panowie !
Przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok proszę Państwa
o chwilę uwagi. W wielkim skrócie przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu za 2014 rok po
stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje zrealizowane w 2014 roku.
Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/315/2013 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w następujących kwotach:
plan dochodów….……….........35.397.386 zł
w tym:
dochody bieżące…………………… 32.656.843 zł
dochody majątkowe………………… 2.740.543 zł
plan wydatków…………………34.477.703 zł
w tym :
wydatki bieżące………………………30.271.441 zł
wydatki majątkowe…………………... 4.206.262 zł
planowany nadwyżka budżetu w wysokości 919.683 zł przeznaczona została w planie na spłatę pożyczek.
w tym:
- spłatę krajowych kredytów i pożyczek …………919.683 zł
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W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dokonane zmiany planu budżetu w 2014 r. to:
- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę
2.237.836 zł
• zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.748.951zł
• zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę……… 2.976.834 zł
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę
6.942.146 zł
• zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ……….. 5.080.187 zł
• zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę …… 1.861.959 zł
• zwiększenie planu przychodów ……….. 4.269.282 zł
• zmniejszenie planu rozchodów ……….. 435.028 zł
Powyższe zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.
W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. zamknął się następującymi kwotami:
• plan dochodów….………..........................37.635.222 zł
w tym: dochody bieżące……... 36.405.794 zł
• dochody majątkowe….. 1.229.428 zł
• plan wydatków………………………..……41.419.849 zł
w tym:
wydatki bieżące……. 35.351.628 zł
wydatki majątkowe…. 6.068.221 zł
•
•

plan przychodów……..…............... 4.269.282 zł
plan rozchodów………………… 484.655 zł
Uchwalony przez Radę Miejską budżet , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku , przewidywał realizację dochodów w kwocie 37.635.222 zł. Dochody wykonano w kwocie 38.935.928 zł, co stanowi 103,5 %
planu, w tym
- dochody bieżące wykonano na kwotę 36.234.332 zł , co stanowi 99,5 % planu ,
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 1.229.428 zł, co stanowi 219,7 % planu.
Wprowadzenie powyższego planu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych wynikało z faktu
pozyskania środków na remont nawierzchni drogi w m. Mikolin ( 75.999 zł ), budowę drogi ul. Chopina
w Lewinie Brzeskim ( 540.051 zł ), budowę hali sportowej w m. Łosiów ( 100.000 zł ), remonty budynków
użyteczności publicznej ( 48.569 zł ), dokumentację techniczną w zakresie zabezpieczenia Kościoła Ewangelickiego w Lewinie Brzeskim ( 16.000 zł ), zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Lewinie
Brzeskim oraz budowę placów zabaw ( 1.046.487 zł ).
W ramach budżetu roku 2014 realizowano zadania bieżące w zakresie utrzymania oświaty – 13.850.683
zł, opieki społecznej – 8.205.199 zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.299.025 zł , administracji publicznej4.138.615 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.689.726 zł oraz zadania inne wynikające
z ustawy o samorządzie gminnym.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :
1. Remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim – 287.452 zł
2. Przebudowę drogi gminnej położonej w Łosiowie 85.000 zł
3. Budowę drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 1.182.067 zł
4. Remont nawierzchni drogi w m. Mikolin – 75.999 zł
5. Rozbudowę i remont targowiska w Lewinie Brzeskim – 466.722 zł
6. Budowę hali sportowej w Łosiowie - 1.777.242 zł
7. Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim – 1.816.737 zł
8. Zagospodarowanie centrów wsi ( 27.756 zł )
9. Budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Lewinie Brzeskim
- 114.822 zł .
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie finansowania działalności podstawowej ( funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz dotacji celowych ( dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału
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Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, propagowanie sportu masowego jak również przez Stowarzyszenie Caritas realizowano
zadanie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej).
Na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Gmina
posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz
z tyt. udzielonego poręczenie w wysokości 9.857.156,17 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 25,3 % .
Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów
i usług.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że :
- w 2014 roku był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2014 r. wpłynęła kwota 1.834.652 zł, co stanowi 149,2 %
zrealizowanych dochodów majątkowych.
Budżet gminy za 2014 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową .
Proszę P. Skarbnik o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. a następnie
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2014 rok.
ppkt 2
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 154/2015 z dnia 5 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2014r.,
Opinia stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności 5 członków Komisji - jednogłośnie 5
głs. „za” )
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego w obecności 4 radnych – jednogłośnie 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie.
ppkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.,dokonano na posiedzeniu Komisji
w dniu 10 czerwca 2015r.oraz odczytał uchwałę Nr 1/2015 w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu
gminy za 2014 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 288/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2014
rok.
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Protokóły Komisji stanowią załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zgłosiła w związku z zapytaniem zgłoszonym na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego poprawkę do zapisu w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za 2014 rok na stronie 11 w ust. 15 wiersz 5 po słowach „Stypendia Szkolne - zamiast „w I półroczu
2014 roku” winno być „w 2014 roku” oraz w ostatnim zdaniu zamiast kwoty „161.198 zł” winno być
142.336 zł”
ppkt 6
Przystąpiono do podjęcie uchwał w sprawie :
lit a
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/68/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
lit b
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za
2014r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/69/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
Burmistrz Artur Kotara podziękował w imieniu własnym oraz kierownictwa i pracowników Urzędu za udzielenie absolutorium, bo jak wiadomo na prawidłowe wykonanie budżetu gminy pracują wszyscy pracownicy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył gratulacje Burmistrzowi w związku z otrzymaniem absolutorium.
Do pkt 9
Zapoznanie się z:
ppkt 1
sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2014r.
Informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
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Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się ze sprawozdaniem nie wnosząc uwag,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się ze sprawozdaniem nie wnosząc uwag,
Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniem.
ppkt 2
informacją Straży Miejskiej o stanie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie
gminy Lewin Brzeski
Informacja stanowi załącznik Nr 17 do protokółu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Komendanta Straży Miejskiej o przedłożenie ewidencji
wyników wykroczeń w rozbiciu na kategorie ujawnione.
ppkt 3
informacją Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lewinie Brzeskim o stanie ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r.
Informacja stanowi załącznik Nr 18 do protokółu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją i poprosiła Prezesa OSP o przedstawienie informacji jaki był udział w akcjach i interwencjach poszczególnych jednostek OSP z gminy Lewin Brzeski.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.
Prezes Zarządu OSP Piotr Cierpisz przedstawił dodatkową informację o udziałach w akcjach poszczególnych jednostek a mianowicie - udział poszczególnych jednostek w akcjach ratowniczo- gaśniczych przedstawia się następująco:
- OSP Łosiów 18 wyjazdów,
- OSP Skorogoszcz 28 wyjazdów, w tym 3 fałszywe,
- OSP Lewin Brzeski 78 wyjazdów
Razem w 2014 roku wszystkich wezwań ochotników było 124.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, jaka jest możliwość informowania mieszkańców o zdarzeniach do których jedzie straż.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że jest to możliwe poprosi Prezesa aby na podstawie zebranych informacji z poszczególnych jednostek OSP zamieszczać na stronie aktualności urzędu krótkie sprawozdanie
z opisu prowadzonej akcji.
Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokółu.
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/70/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokółu.
ppkt 2
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym
się”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr VIII/71 /2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokółu.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/72/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokółu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ogłosił 5 min przerwę w obradach.
Po przerwie wznawiając obrady przystąpiono do realizacji.
ppkt 4
zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Sprawozdania z działalności za okres kadencji przedstawili Sołtysi – Stanisław Piszczek z Sołectwa Przecza,
Mieczysław Adaszyński z Sołectwa Łosiów i w zastępstwie Sołtysa Sołectwa Kantorowice Leszka Fornala,
Radny Przemysław Ślęzak. Sołtys Sołectwa Buszyce Grażyna Michalska nie przedstawiła sprawozdania.
Następnie Burmistrz Artur Kotara z Przewodniczącym Rady Waldemarem Włodek złożyli Sołtysom wręczając okolicznościowe podziękowania za prace na rzecz społeczności lokalnej.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/73/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokółu.
ppkt 5
nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/74/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokółu.
ppkt 6
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Aleja Wojska Polskiego,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/75 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokółu.
ppkt 7
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi
Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/76 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokółu.
ppkt 8
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Wymarzonej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/77 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokółu.
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ppkt 9
utraty mocy uchwał w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do protokółu.
Niniejszy projekt uchwały oraz kolejny przedstawiła i omówiła Kierownik Wydz. RN Zofia Woszczyk.
Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/78/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokółu.
ppkt 10
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 37 do protokółu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/79/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do protokółu.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej tj:
1) pismo Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.42.2015.LM z dnia 17.06.2015r. w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego wobec Uchwały nr VII/56/2015 z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
W związku, iż nie zostały przygotowane zmiany do regulaminu do których Nadzów wskazał niezgodność
z prawem
2) odpowiedzi na przesłany apel podjęty na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015r.o utrzymanie
obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie oraz całodobowych dyżurów w Komisariacie Policji
w Lewinie Brzeskim otrzymane od:
− Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2015r., w którym informuje, że nie ma planu likwidacji etatów dyżurnych w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny pismem z dnia 17 czerwca 2015r.
przekazał do wiadomości Rady Miejskiej odpowiedź Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego w tej
sprawie.
3) Zaproszenie na posiedzenie Rady Samorządu Miasta Przewodniczący Rady Samorządu Miasta na dzień
23 czerwca 2015r.,
4) Ponadto brał udział w uroczystości na zaproszenie P. Władysława Górkę i samorządu mieszkańców
Chróściny i Skorogoszcz w mszy świętej z okazji Dnia Matki.
Następnie poinformował że zawodnik P. Władysława Górki , który prowadzi Klub Bartłomiej Barth na
organizowanych mistrzostwach świata juniorów, które odbyły się we Wrocławiu zajął 11 miejsce.
Uczestniczył również w organizowanych zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka.
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Radny Władysław Górka powiedział, że to nie tylko Jego zasługa, ale również Pana Burmistrza, Pani
Skarbnik Gminy , Zrzeszenia LZS , którzy wspomagają pieniędzmi jak również młodzieży z miejscowości
Chróścina.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radna Rady Powiatu Arletta Kostrzewa na wstępie poinformowała, ze najbliższa sesja odbędzie się
25 czerwca 2015r. o godz. 1000 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Na sesji będą omawiane między innymi następujące tematy:
1) stan bezpieczeństwa w powiecie brzeskim,
2) zapoznanie się informacją z przeprowadzonego audytu zewnętrznego BCM przez firmę BADEX Sp.
z o.o. w Opolu – przedstawiła sytuację finansową szpitala,
3) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych , w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim(I)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Ponadto Zarząd dokonał przesunięcia środków finansowych i zabezpieczenie kwoty 225.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektów starostwa m.in. Domu Dziecka w Skorogoszczy , Dom
Dziecka w Strzegowie, LO Nr 1 w Brzegu , LO Nr 2 w Brzegu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Grodkowie, Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu i Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Przewidziane prace
do wykonania na obiekcie Domu Dziecka w Skorogoszczy to - ocieplenie dachu, wykonanie niezbędnych
obróbek blacharskich, ocieplenie ścian zewnętrznych , ocieplenie ścian w gruncie hydroizolacją tlenową,
wykonanie opaski wokół budynku , wymiana instalacji odgromowej, instalacja pompy cieplnej.
Starostwo będzie aplikować o środki łącznie na wykonanie tych remontów w wymienionych obiektach po
opracowaniu dokumentacji .
Zapytania w sprawie osady lekarzy w BCM zgłosili Radna Anna Zacharewicz i Radny Robert Laszuk odpowiedzi udzieliła Radna Arletta Kostrzewa.
Radny Zbigniew Wierzbicki zgłosił uwagę w sprawie aby Powiatowy Urząd Pracy nie skupiał swoich działań
jedynie na szkoleniach , które z góry wiadomo przynoszą bardzo małe efekty. Na dużą grupę szkolonych
bezrobotnych jest niski procent osób , które uzyskują prace. Zdarzają się przypadki, że osoba odbyła siedem różnych szkoleń i nadal nie może znaleźć pracy.
Radna Arletta Kostrzewa wyjaśniła, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zna ten problem i obecnie
wchodzi w kontakt z potencjalnymi przedsiębiorcami i szkoli pod zapotrzebowanie przedsiębiorcy.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dot. sprzedawanych nieruchomości i przeznaczenia środków
uzyskanych ze sprzedaży.
Odpowiedzi udzieliła radna Arletta Kostrzewa.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych, czy otrzymali odpowiedzi na interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji i czy mają zastrzeżenia bądź uwagi do otrzymanych odpowiedzi.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń i uwag do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski na
poprzedniej sesji.
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Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił przesłane pismo przez Wojewodę Opolskiego do
Przewodniczących Rad Gmin w załączeniu którego przesyła pismo Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów
Społecznych w Suwałkach w sprawie naboru kandydatów na ławników.
Radny Zbigniew Wierzbicki zaprosił obecnych do Mikolina na organizowane w dniu 21 czerwca 2015r.
uroczystości - poświęcenie odrestaurowanej kaplicy cmentarnej z 1779r oraz uczczenie 70 rocznicy przesiedleń z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Organizatorem tych uroczystości jest Stowarzyszenia
Miłośników Turystyki W Drodze z siedzibą w Skorogoszczy wspólnie z mieszkańcami Mikolina.
Radny Zbigniew Wierzbicki proponuje aby rozważyć możliwość upiększenia ronda w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na złamane drzewo – lipa przy drodze ul. Krótkiej idąc w kierunku Poczty Polskiej. Prośba do Dyrekcji Miejsko – Gminnego Domu Kultury – są organizowane konkursy pieśni patriotycznej w Olszance, konkurs pieśni pasyjnej w Skarbimierzu ,w których biorą udział z naszej gminy Chór
Parafialny "Canto Unitis", Schola "Światłość" natomiast są zespoły i soliści, którzy również mogliby reprezentować gminę w tych konkursach.
Radny Dariusz Zięba zaprosił obecnych na organizowany w dniu 20 czerwca br.„Festyn Świętojańską”
w Skorogoszczy.
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. 1628 zamknął
obrady VIII sesji Rady Miejskiej.
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