PROTOKÓŁ NR XII/2015
z XII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 października 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Kierowników Wydziałów,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Dyrektorów Gimnazjum,
− Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Komisariatu Policji
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Radnego Sejmiku Województwa, Radnych Rady Powiatu
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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Anna Zacharewicz.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioski Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do
porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał:
1) z dnia 16 października 2015r. – projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina;
2) z dnia 21 października 2015r. projektów uchwał :
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
3) z dnia 27 października 2015r. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego
na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Niniejsze projekty uchwał zostały wprowadzone w związku z:
1) zakończeniem procedury planistycznej dot. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina;
2) konicznością wprowadzenia do budżetu gminy przychodów z tytułu wolnych środków przeznaczonych na wydatki związane ze zwrotem subwencji oświatowej za 2012r. dot. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
3) koniecznością dostosowania WPF do zmian dokonanych w budżecie na 2015 rok w sprawie zmiany
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ;
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4) w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej .
Wnioski stanowią załączniki Nr 4,5,6 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów czterech uchwał zgodnie z przedstawionymi wnioskami.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszone wnioski.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2015r. do
dnia 12 października 2015r.,
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru ławników;
2) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
3) uchwalenia Statutów :
a) Sołectwa Błażejowice,
b) Sołectwa Borkowice,
c) Sołectwa Buszyce,
d) Sołectwa Chróścina,
e) Sołectwa Golczowice,
f) Sołectwa Jasiona,
g) Sołectwa Kantorowice,
h) Sołectwa Leśniczówka,
i) Sołectwa Łosiów,
j) Sołectwa Mikolin,
k) Sołectwa Nowa Wieś Mała,
l) Sołectwa Oldrzyszowice,
m) Sołectwa Przecza,
n) Sołectwa Ptakowice
o) Sołectwa Różyna,
p) Sołectwa Sarny Małe,
q) Sołectwa Skorogoszcz,
r) Sołectwa Stroszowice,
s) Sołectwa Strzelniki,
t) Sołectwa Wronów.
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4) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego - Wzgórze Wodniaków”;
5) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Lewin Brzeski;
6) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce,
Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zlokalizowanych w północnej części miasta
Lewin Brzeski przy drodze wojewódzkiej nr 458;
8) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski,
9) członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”
w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia;
10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina;
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
12) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
13) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Podjęcie oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
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 XI sesji , która odbyła się w dniu
29 września 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu
protokółu nie zgłoszono poprawek do jego treści.
Radni również nie zgłosili poprawek do protokółu .
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z XI sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa wnosi o przygotowanie na najbliższe zebranie wiejskie w Łosiowie szczegółowej informacji o kosztach wywozu odpadów komunalnych.
Radny Władysław Górka prosi o zajęcie się sprawą :
1) pustostanu , który pozostał po P. Pol, minęło pół roku
2) parkingu po byłym przystanku autobusowym w Skorogoszczy, wykonanie podjazdu w celu umożliwienia parkowania samochodów mieszkańcom przyjeżdżającym do kościoła,
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Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o wystąpienie do zarządcy drogi krajowej o wykonanie
dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Łosiowie na wysokości - posesji nr 43 po jednej stronie i 104 – 105 po drugiej stronie.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic zwraca się z zapytaniem:
1) zwraca się z zapytaniem czy istnieje możliwość by w miejscach niebezpiecznych i utrudnionym wyjeździe
zamontować lustra - z posesji Nr 54, 56 oraz 11.
2) zwraca się z zapytaniem kiedy ostatni raz był sprawdzany stan techniczny mostu, nie chodzi o ocenę z mca września i czy można podać wyniki badania do wiadomości mieszkańców, mowa o mostku łączącym
wieś,
3) zwraca się z zapytaniem jak zostanie rozpatrzona sprawa dotycząca usunięcia usterek asfaltu zgłaszanych wielokrotnie przez mieszkańców, z I etapu realizacji zadania „Kanalizacja w sołectwie Kantorowice”. Również nawierzchnia drogi wokół wsi jest w złym stanie.
4) zgłasza, że ostatnia latarnia po prawej stronie przy wyjeździe z Kantorowic w stronę Ptakowic od dłuższego czasu nie świeci a dokładnie przy posesjach 23A, 23B oraz 22A mają ograniczoną widoczność
w godzinach wieczornych, co stwarza niebezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w imieniu mieszkańców Skorogoszczy i Chróściny i na prośbę strażaków OSP prosi o sprawdzenie stanu technicznego hydrantów oraz sporządzenie mapek z naniesionymi
czynnymi hydrantami i przekazanie mapki dla OSP w Skorogoszczy.
Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o wystąpienie do PKP w sprawie uporządkowania parkingu dworca
PKP w Przeczy, gdyż w obecnym stanie nie jest dobrą wizytówką miejscowości Przecza.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego :
1) wnosi o wystąpienie do Komendanta Policji o zarządzenie częstych kontroli placu targowego w Lewinie Brzeskim, w godzinach wieczornych szczególnie z soboty na niedziele jest dewastowany przez
młodzież;
2) zgłasza utrudniony wjazd od strony dwora PKP na parking przy ul. Kościuszki (naprzeciw apteki)
w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Sołtys Małgorzata Wieczorek – Smolińska z Łosiowa zwraca się :
1) w imieniu rodziców dzieci klas I i II Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie zamieszkałych na osiedlu
Barona czy ich dzieci mogą korzystać z przewozu szkolnego przywożącego dzieci do przedszkola – pismo
z podpisami rodziców przedłoży,
2) ustawienie znaku „zakaz postoju” po obu stronach odcinka drogi ul. Kolejowej w Łosiowie przy zjeździe z wiaduktu w kierunku Jasiony.
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa przypomniał o złożonym wniosku w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej przy świetlicy Wiejskiej we Wronowie.
Następnie podziękował Kierownikowi Wydz. RN za prace związane z klęską suszy w gminnie.
Do pkt 7
ppkt 1
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września
2015r. do dnia 12 października 2015r.,
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
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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 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba poprosił o wyjaśnienie czy przetarg na dzierżawę gruntu pod stację bazową telefonii
komórkowej dotyczy nowej lokalizacji ?
Kierownik Wydz. RN Zofia Woszczyk wyjaśniła, że jest to dzierżawa na kolejne lata a dotyczy tej samej lokalizacji.
Innych zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Stanowiska Komisji :
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk przedstawił stanowisko Komisji,
w którym zapoznała się z informacją nt. stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015,
jednocześnie wyraża zaniepokojenie niskimi wynikami nauczania w dwóch obwodach szkolnych w Łosiowie
i Skorogoszczy. Dodatkowo został zobowiązany do wyrażenia opinii w temacie spotkania z dyrektorami
szkół , ponieważ po tym spotkaniu powstał taki dysonans wynikający z wyjaśnień składanych przez Panie i
Panów Dyrektorów , że w temacie poprawy wyników nauczania nie da się wiele zrobić, bo takich mamy
uczniów a dodatkowo rodzice nie są zainteresowani wynikami nauczania swoich dzieci. Zdaniem Komisji
problem tkwi również i chyba po stronie systemu nauczania i to chcieliśmy mocniej podkreślić. Trzeba poszukać innych rozwiązań, żeby wyniki nauczania się poprawiały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński poinformował, że Komisja
po zapoznaniu się z przedłożoną informacją przyjęła do wiadomości nie wnosząc uwag.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem – już od wielu lat priorytetem Przedszkola Publicznego
w Skorogoszczy jest wymiana pokrycia dachowego - kiedy zostanie wykonany?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że z budżetu gminy nie ma wystarczających środków na wykonanie tej
inwestycji , ale jeżeli będzie możliwość uzyskania na ten cel środków pomocowych to przystąpimy do realizacji zadania.
Radny Władysław Górka odnosząc się do wypowiedzi Radnego Roberta Laszuk powiedział, że nie tylko za
wyniki nauczania odpowiadają nauczyciele ale również rodzice, których należy zmobilizować do współpracy
ze szkołą.
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Radny Robert Laszuk uważa, że każda ze stron musi coś zrobić, jest dużo winy po stronie rodziców i jest
wydaje się wina w systemie kształcenia. Powiedzenie „mamy takie dzieci i nic się nie da zrobić” nie jest właściwe. Doceniana jest praca nauczycieli ale coś się dzieje nie tak.
Radna Grażyna Michalska zabierając głos poinformowała, że absolwenci gimnazjum w Łosiowie kontynuując naukę w szkole średniej nie mają problemów wręcz przeciwnie posiadają większa wiedzę od absolwentów renomowanych gimnazjów.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Beata Hargot wspomniała o wynikach testów końcowych klas szóstych.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy Hanna Grubiak w wypowiedzi zwróciła uwagę, że
na posiedzeniu Komisji zabrakło komentarza z naszej strony (choć mieliśmy możliwość) pomimo, że dużo
robimy aby wyniki były lepsze. Zarówno jako Dyrektor i całe grono pedagogiczne dużo pracujemy z dziećmi,
bardzo się w to angażując. Nie można powiedzieć, że winą obarczamy tylko rodziców, czy system. Piszemy
programy naprawcze analizujemy dokładnie sytuacje i pracujemy nad metodami , szkolimy się i przykro, że
nie osiągamy takich wyników. Ze swojej strony nie mamy nic sobie do zarzucenia.
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszej informacji.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że sprawozdania się przyjmuje a nie informacje, dlatego też nie powinno być głosowania. Z jakiej podstawy prawnej wynika, że Rada powinna przyjmować informacje przez głosowanie.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że dotychczas i w poprzednich latach informacja o stanie
oświaty w ramach nadzoru zadań własnych gminy była informacją, co do której radni ją przyjmowali .
Odwołując się do praktyki niż do podstawy jest taka sugestia, żeby jako dokument sesyjny przyjąć.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła informacje.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
wyboru ławników;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża przedstawiła opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych z dnia 21 października 2015r. w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne
głosowanie.
Do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący radni :
1) p. Grażyna Michalska, która wyraziła zgodę,
2) p. Przemysław Ślęzak, który wyraził zgodę,
3) p. Roman Pudło, który wyraził zgodę na kandydowanie.
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Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
(radni zgłoszeni na członków komisji skrutacyjnej nie głosowali) powołała Komisję Skrutacyjną w w/w składzie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek objaśnił, że z uwagi na zgłoszenie tylko kandydaci do Sądu Okręgowego w Opolu , sporządzona została jedna karta do głosowania z nazwiskami obu kandydatów. Każdy
radny otrzyma kartkę z nazwiskami obu kandydatów na ławników przy których z prawej strony umieszczone są dwie jednakowe kratki jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się
w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi kandydata na ławnika.
Przystąpiono do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał kolejno nazwiska radnych,
którzy po otrzymaniu karty do głosowania oddawali głos za wyborem kandydata bądź przeciw jego wyborowi.
Po przeprowadzonym głosowaniu P. Przemysław Ślęzak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokóły z przeprowadzonych wyborów i tak :
Do Sądu Okręgowego w Opolu – zgłoszonych zostało dwóch kandydatów i obaj kandydaci otrzymali wystarczająca ilość głosów i zostali wybrani na ławników :
1) p. Eugeniusz Fornal,
2) p. Krystyna Janeczek
Protokóły Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek z umieszczonymi nazwiskami wybranych kandydatów na ławników a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 1 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XII/95/2015w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę w obradach
Wznawiając obrady przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku .
ppkt 2
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Sołtys Sołectwa Strzelniki Tadeusz Moroziński przedstawił sprawozdania z działalności za okres kadencji.
Sprawozdania stanowią załączniki Nr 16 do protokółu.
Następnie Burmistrz Artur Kotara z Przewodniczącym Rady Waldemarem Włodek złożyli obecnej na sesji
Sołtysowi Tadeuszowi Morozińskiemu podziękowanie za prace na rzecz społeczności lokalnej .

8
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/96 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokółu.
ppkt 3
uchwalenia Statutów
Protokół z posiedzenia Komisji ds. konsultacji statutów sołectw z mieszkańcami odbytego w dniu 13 października 2015r. wraz z wynikami z przeprowadzonych konsultacji statutów na Zebraniach Wiejskich w
Sołectwach stanowi załącznik Nr 18 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutu sołectwa : Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka,
Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice ,Przecza, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz,
Stroszowice, Strzelniki, Wronów Komisja zwraca uwagę na zapis w poszczególnych projektach statutów
sołectw w rozdziale 2 w § 3 ust.1 pkt. 5 „sprawowaniu kontroli społecznej nad działalnością jednostek
organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi” – wnosi o zmianę sformułowania tego zapisu.
Zdaniem Komisji uprawnienia sołectwa zawarte w/w formie są zbyt daleko idące i mogą powodować
przekazanie sołectwu funkcji kontrolnej do których sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy nie ma
uprawnień.
Dodał, że po dokonanej analizie po posiedzeniu Komisji wnosi o wykreślenie w całości tego zapisu ponieważ funkcje kontrolne są zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i funkcje kontrolne sprawuje
Rada poprzez swoje komisje a zostawiając taki zapis w statucie dajemy na czas nieokreślony i nieograniczony jednostce pomocniczej gminy. Według Jego opinii jest to sprzeczne ale oczekuje opinii Radcy w tej
sprawie.
Natomiast do zgłoszonych wniosków do Statutów Sołectw na Zebraniach Wiejskich, Komisja postanowiła
odnieść się na sesji po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” projekty
uchwał w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice ,Przecza, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów wraz z wnioskami zgłoszonymi przez Sołectwa w trakcie przeprowadzonych konsultacji po uzyskaniu opinii prawnej.
Dodał, że na posiedzeniu Komisji Sołtys Sołectwa Przecza zgłosił wniosek o umieszczenie w statucie sołectwa zapisu umożliwiającego stosowanie przez sołectwo logo.
Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego o opinię do zgłoszonego wniosku przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski powiedział, że uwaga Komisji Rozwoju jest o tyle słuszna , że ustawa
określa warunki kontroli, zapis dotyczący sprawowania kontroli społecznej w sprawach związanych z warunkami życia na wsi może się wiązać z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych , bo wiąże się
bezpośrednio z kwestiami o pomocy społecznej, ta że uwaga jest słuszna i utrzymanie tego zapisu mogłoby
prowadzić do rozstrzygnięcia nadzorczego w tej kwestii ze względu na sprzeczność z innymi ustawami .
Z ustawą o ochronie danych osobowych z ustawą o pomocy społecznej a także z innymi, kwestie kontrolne
tak jak słusznie Komisja Rozwoju i Przewodniczący Komisji zauważa są zastrzeżone kompetencyjnie dla
innych organów gminy, czyli odpowiednio Burmistrza i Radę Miejską. A taki zapis wykraczający poza kompetencje przesądzałby o sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym dlatego ta propozycja jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna. Dotyczy wszystkich statutów sołectw.
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Radny Dariusz Zięba zgłosił uwagę, że jeżeli nie może sprawować kontroli społecznej a mówi się dużo o samorządności proponuje zamiast „sprawowania” zmienić na „współuczestniczenie” w takiej komisji kontroli.
Nie samodzielnie ale żeby przedstawiciel sołectwa Rady Sołeckiej mógł współuczestniczyć w kontroli, bo
często dotyczy to mieszkańców. Daje pod rozwagę i zwraca się z zapytaniem, czy jest to możliwe do wprowadzenia?
Radca Prawny Sławomir Ostrowski odnosząc się do zapytania, uważa że w demokracji są określone uprawnienia poszczególnych organów i wpisywanie czegoś ponad kompetencje, które posiada Rada Miejska w
odniesieniu do statutów sołectw byłoby sprzeczne z prawem. Jeżeli mówimy o współuczestniczeniu w kontroli społecznej to granice kontroli i nadzoru przez organy gminy wyznaczają przepisy pewnych ustaw szczególnych. W odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych poprzez przetwarzanie danych drażliwych nie jest dowolne uczestniczenie kogoś kto nie jest do tego uprawniony rodzi zarzut naruszenia takich
danych. Dotyczy to tych sfer, o których mowa w tym punkcie , czyli warunki życia na wsi, są to warunki
mieszkaniowe, socjalne, pomoc społeczna . Te wszystkie kategorie danych są danymi wrażliwymi co do
których przetwarzania państwo wprowadziło cały szereg ograniczeń.
Radny Dariusz Zięba myśli, że uchwalając statut to jakby upoważniamy te osoby , które będą świadome
tego co będą robiły i będą odpowiednio przeszkolone. Czy w poprzednim statucie był taki zapis?
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że pewne reguły w związku z dostosowaniem naszego prawa
wspólnotowego ulegają ewolucji i zmianom. Powołuje się na ustawę o ochronie danych osobowych według
którego ich przetwarzanie musi wynikać z upoważnienia ustawowego. Nie jest w stanie znaleźć upoważnienia ustawowego dla jednostek pomocniczych umożliwiającego przetwarzanie danych osobowych. Pojęcie
kontrola społeczna jest pojęciem niezdefiniowanym . W poprzednim statucie był zapis ale dotyczył on
współdziałania z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia na wsi i taki zapis
nie budzi wątpliwości. Wniosek Komisji należy przegłosować i w przypadku jego przyjęcia można wprowadzić inny zapis.
Radny Robert Laszuk uważa, że każda jednostka pomocnicza gminy z natury jej powołania musi współpracować z wszystkimi więc po co głosować oczywistą oczywistość .
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i zrządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, kto jest za skreśleniem zapisu w rozdziale 2 w § 3 ust.1 pkt. 5 „sprawowaniu kontroli społecznej
nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi” w statutach wszystkich sołectw gminy Lewin Brzeski ?
Rada Miejska w obecności 14 radnych –
się” przyjęła wniosek.

11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących

Radny Dariusz Zięba wnosi o wprowadzenie w miejsce skreślonego zapisu zapis ze statutu obecnie obowiązującego a dot. współpracy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że zapis, o wprowadzenie którego
wnosi Radny Dariusz Zięba jest w projekcie statutu w rozdziale 2 § 3 w ppkt 1.
W związku z tym Radny Dariusz Zięba wycofał wniosek.
Przewodniczący Rady zaproponował omawianie poszczególnych statutów w kolejności wykazanej w zestawieniu „Wyniki z przeprowadzonych konsultacji statutów na zebraniach wiejskich w Sołectwach wraz z
wnioskami „ rozpoczynając od
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lit. a
Sołectwa Błażejowice
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.

Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/97 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokółu.
lit. b
Sołectwa Borkowice,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/98 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokółu.
lit. c
Statut Buszyce,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/99 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokółu.
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lit. d
Sołectwa Chróścina
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszone zostały następujące wnioski :
wniosek do
rozdz. 2 § 3 pkt.1 nadać brzmienie z poprzedniego statutu i projektu nowego statutu o treści „Udział
w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego sołectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa,
inwestycji sołeckich, spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych
związanych z miejscem zamieszkania”
rozdz. 7 § 28 nadać brzmienie ( z poprzedniego statutu)
„ Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia”.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że wniosek jest nieuzasadniony ponieważ kwestie konsultacji
przy planowaniu przestrzennym reguluje ustawa . Kompetencja do udziału w uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego została zastrzeżona odrębnym aktem prawnym , zasady techniki prawodawczej
przyczyniają się odwoływaniu do tego zapisu w statucie sołectwa. Sołectwo jako jednostka pomocnicza
takich uprawnień nie ma a Rada Miejska takich uprawnień nie może przekazać sołectwu bo one wynikają
z innych przepisów prawa. Z kolei druga zmiana , jest zmianą która nie wymaga wprowadzenia do statutu
bo oczywistym jest to, że skoro Rada Miejska uchwala statuty to robi to, bądź z własnej inicjatywy bądź na
wniosek zebrania wiejskiego byłby to niepotrzebny ozdobnik. Odnosząc się do tych kwestii – w zakresie
planowania przestrzennego poszczególni mieszkańcy sołectw mają uprawnienia poprzez tryb konsultacyjny
z ustawy o planowaniu przestrzennym, odbywa się to w sposób pub liczny nie ma konieczności wprowadzania tego so statutu a wprowadzenie tego zapisu byłoby wprowadzeniem zapisu ponad kompetencje,
które ma Rada Miejska. Natomiast drugi zapis jest zapisem niepoprawnym z punktu widzenia formalnego,
bo powtarza zapisy innych ustaw i mógłby sprawić to, że organ rozstrzygnięciem nadzorczym zapis ten zakwestionuje. Ponadto zwraca uwagę na to, iż statuty sołectw są uchwalane po konsultacjach jest to dowód
na to, że inicjatywę w zakresie treści statutu mają mieszkańcy.
Radny Dariusz Zięba nie zgadza się z przedstawioną opinii.
Radca Prawny wyjaśnił kwestie.
Następnie poddał pod głosowanie odrzucenie wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” ( Radny Dariusz Zięba ) podjęła Uchwałę Nr XII/100 /2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokółu.
lit. e
Sołectwa Golczowice,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokółu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/101 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokółu.
lit. f
Sołectwa Jasiona,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/102/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokółu.
lit. g
Sołectwa Leśniczówka,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/103/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokółu.
lit. h
Sołectwa Łosiów,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono do statutu następujące wnioski :
1) treść pkt. 1 ppkt. 1 w § 3 nadać brzmienie z poprzedniego statutu i projektu nowego statutu:.
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„Udział w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego sołectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji sołeckich, spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania”
2) w § 8 ust.2 pkt.8 dodać brzmienie:
„ 8) wyraża opinie w istotnych dla interesów mieszkańców wsi sprawach, a w szczególności :
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji”
3) § 20 ust.2 pkt 3 nadać brzmienie :
„3) co najmniej 1/7 uprawnionych do głosowania osób, stale zamieszkujących w sołectwie.”
Radca Prawny Sławomir Ostrowski zgłosił uwagę, że planowanie przestrzenne i uchwały w sprawie planów
przestrzennego zagospodarowania nie zawsze dotyczą jednostki pomocniczej , jeżeli w tej redakcji przyjęto
udział w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego Sołectwa to jest również chybione z punktu widzenia przepisów dotyczących planowania, bo uchwały mogą dotyczyć określonych terenów a nie jednostek pomocniczych. Pozostałe kwestie objęte tymi propozycjami są objęte zapisami proponowanego
statutu. Natomiast proponowane brzmienie § 20 ust.2 pkt. 3 ma charakter dyskryminujący bo odwołuje się
do kategorii osób stale zamieszkujących w sołectwie a to pojecie zostało weryfikowane na etapie opracowywanych statutów i świadomie Komisja Statutowa nie odnosiła się do takiej kategorii osób.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w tym zapisie chodzi o zmianę z 1/10 na 1/7 uprawnionych do głosowania.
Radca prawny odpowiedział, że wtedy zapis ten byłby poprawny i mieścił się w kompetencjach Rady tylko
bez sformułowania „stale zamieszkujących w sołectwie” można wprowadzić zapis „uprawnionych do głosowania”
W § 8 kwestie są rozstrzygnięte innymi zapisami statutowymi natomiast brak jest możliwości dokonywania przez jednostkę pomocniczą czynności takich jak wyrażania opinii w sprawie projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji. Oznaczałoby
to przyznanie jednostce pomocniczej kompetencji nie istniejących.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski i tak :
1) odrzucenie wniosku pierwszego
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się” wniosek odrzuciła.
2)

odrzucenie wniosku drugiego

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się” wniosek odrzuciła.
3)

za przyjęciem wniosków „co najmniej 1/7 uprawnionych mieszkańców”

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” wniosek przyjęła.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zwróciła uwagę, ze wniosek sołectwa dotyczył tylko ilości uprawnionych do
głosowania, nie dotyczy treści „uprawnionych do głosowania osób , stale zamieszkujących w sołectwie”
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i wnioskiem przyjętym w głosowaniu.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XII/104/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokółu.
lit. i
Sołectwa Kantorowice,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/105/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokółu.
lit. j
Sołectwa Mikolin,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokółu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zgłosiła autopoprawkę do projektu Statutu Sołectwa Mikolin w § 1 w ust.2
nie dopisano przysiółka Piaski w nazwie samorządu oraz w § 2 ust. 3 dot. terenu działania sołectwa również nie dopisano „przysiółka Piaski”. W projekcie, który do uchwalenia został przekazany Przewodniczącemu Rady zostały wprowadzone zapisy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i zgłoszona autopoprawką .
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/106/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do protokółu.
lit. k
Sołectwa Nowa Wieś Mała,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 39 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono do statutu następujące wniosek :
O nadanie brzmienia pkt 4 w ust.2 w § 9 w projekcie nowego statutu o treści ;
„4) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”
Wniosek uzyskał pozytywną opinię prawną.
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Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że zapis ten dotyczy zwołania zebrania wiejskiego dotychczasowy zapis proponowany mówił, że „na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału
w zebraniu „ został uściślony po konsultacjach do „1/10 osób uprawnionych do głosowania” Wniosek ma
pozytywna opinię.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” przyjęła wniosek .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i przyjętym wnioskiem z konsultacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/107/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 40 do protokółu.
lit. l
Sołectwa Przecza,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 41 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu natomiast na posiedzeniu Komisji Sołtys zgłosił wniosek o
nadaniu logo dla Sołectwa Przecza.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że po zbadaniu tej kwestii poprzez właściwą ustawę , poprzez
przepisy prawa własności przemysłowej i jednostka pomocnicza nie dysponując osobowością prawną, nie
będąc jednostką organizacyjną nie ma uprawnień do uzyskania ochrony dla logo czyli znaku towarowego.
Zgodnie z prawem własności przemysłowej …. pozostają nazwy geograficzne. Podjęcie uchwały z uwzględnieniem logo naruszałoby przepisy innych ustaw i wykraczałoby poza kompetencje Rady Miejskiej jako, że
treść statutów sołectw , jednostek pomocniczych wykraczają przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
Odnosząc się do propozycji wynikających z zebrania konsultacyjnego Sołectwa Skorogoszcz w sprawie
uchwalenia herbu , wskazałem pewną drogę wynikającą z art.36 o samorządzie gminnym w województwie
opolskim jedno z sołectw przyjęło na zebraniu wiejskim herb. Czyli na tej zasadzie można byłoby się posłużyć znakiem towarowym i na zebraniu wiejskim uchwalić logo. Zaznacza, że tego rodzaju logo nie korzystałoby z ochrony prawnej, nie podlegałoby zastrzeżeniu w Urzędzie Patentowym. Gmina nie przekazuje
uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie organom nadzoru także teoretycznie taka możliwość istnieje.
Natomiast jeżeli na terenie Sołectw działają Stowarzyszenia to podpowiada, że istniejące Stowarzyszenia
mające osobowość prawną próbowały zastrzec tego rodzaju logo, czy w przypadku Skorogoszczy herb. Ma
to sens bo tego rodzaju symbol korzysta z ochrony prawnej.
Radny Dariusz Zięba wiemy, że takich sytuacji nie tylko w województwie opolskim ale takich sytuacji jest
kilkadziesiąt w Polsce gdzie samorząd mieszkańców chce mieć swoje logo, znak graficzny, oznakę, herb,
emblemat , flagę, barwy, uważa, że jest to coś co nie koniecznie musi podlegać przepisom dotyczącym
ochronie tego znaku graficznego. Natomiast jeżeli jest wola mieszkańców, żeby charakteryzować się barwą,
czy znakiem graficznym, to nie podcinałby skrzydeł tym bardziej, że nie są one uzasadnione historycznie tak
w przypadku Skorogoszczy jak w przypadku Przeczy . Jeżeli mieszkańcy z jakimś znakiem utażsamieją się to
nie jest to samo co organizacje pozarządowe, bo z organizacje pozarządową nie wszyscy mieszkańcy się
utożsamiają a w przypadku znaku graficznego miejscowego dotyczy całej populacji tej wsi. Uważa, że dać
szanse a jeśli ktoś to będzie chciał uchylić to myśli, że będzie jakaś podstawa do tego, żeby się odwoływać.
Na dzień dzisiejszy i po raz kolejny ucina się nam taką szanse. Kilka lat temu próbował wprowadzić ale nie
wyszło , w innym gremium Rady Miejskiej zostało to ucięte. Bardzo prosi aby spróbować, jeżeli udało się

16
w kilku , kilkunastu, czy kilkudziesięciu Sołectwach w Polsce, a przynajmniej w kilku sołectw w województwie opolskim próbowałby Skorogoszcz i Przeczę gdzie taka jest wola mieszkańców.
Sekretarz Gminy w odpowiedzi na wypowiedź, że „gremium odrzuciło” nie gremium odrzuciło ale Rada
Miejska w 2004 roku przyjęła a Nadzór Wojewody wydał rozstrzygnięcie , że rada gminy nie ma uprawnień
do nadawania jednostce pomocniczej gminy herbu i flagi.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że taka sama sytuacja jest teraz.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zabierając głos powiedział, że Rada Miejska może przyjąć wniosek.
Radny Robert Laszuk proponuje, wprowadzić do tych dwóch statutów zgłoszone wnioski o nadanie logo
oraz herbu i flagi a jeżeli nadzór wojewody wyda rozstrzygnięcie to tylko do dwóch statutów.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski odnosząc się do tej kwestii, myśli że rozstrzygnięcie nadzorcze będzie
uzasadnione, bo art. 3 ustawy o znakach i mundurach mówi wprost – Jednostki samorządu terytorialnego
mogą ustanawiać , w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy
oraz insygnia i inne symbole. Czyli adresatem normy, która przyzwala na ustalanie tych herbów jest jednostka samorządu terytorialnego a taką jednostką nie jest jednostka pomocnicza. Rada Miejska podejmując
uchwałę w kwestii nadania jednostce pomocniczej herbu, flagi czy logo glosowała by ponad kompetencje
wynikające z przepisów ustaw o samorządzie gminnym oraz o znakach i mundurach. Dlatego do materiałów dołączona została uchwała , która nie była podejmowana przez organ stanowiący jednostkę samorządu
terytorialnego tylko przez zebranie wiejskie.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że ma trzy uchwały, które przeszły przez Radę Miejską w innych gminach.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża powołując się na rozstrzygnięcie nadzorcze z 24 marca 2004 roku gdzie po
wszystkich opiniach wspomnianych przez Radcę Prawnego na zakończenie zostało napisane „ Nie jest zatem dopuszczalne ustalenie w Statucie Sołectwa herbu sołectwa ani też flagi sołectwa a przedmiotowy zapis stanowi istotne naruszenie prawa bowiem został podjęty bez podstawy prawnej” czyli nie chodzi o
kwestionowanie, czy rada nie chce. Tylko na ten moment cały czas się mówi , że działamy jako prawo zawężające, w jego granicach. Nie ma podstawy prawnej nie możemy przyjąć.
Radny Dariusz Zięba jest innego zdania, że w związku z tym, że mamy za sobą wybory , będą nowe zmiany.
Bardzo prosi radnych o przegłosowanie wniosków Przeczy i Skorogoszczy o wprowadzenie do statutów tych
sołectw zgodnie z wnioskami logo, herbu i flagi.
Radny Mieczysław Adaszyński jest zdania, skoro nie ma podstawy prawnej do uchwalenia dla jednostki pomocniczej logo herbu i flagi to dlaczego mamy działać niezgodnie z prawem.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że jest to przepis z 1978r. a dzisiejszym głosowaniem może coś zrobimy
w tej kwestii. Czy Rada Miejska może wystąpić z inicjatywą o zmianę tej ustawy?.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie odrzucenie wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 4 głs. „za” , 3 głs. „przeciw” ( Radny Zbigniew Wierzbicki,
Radny Roman Pudło i Radny Dariusz Zięba) i 3 głs. „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
( Radny Zbigniew Wierzbicki, Radny Dariusz Zięba) podjęła Uchwałę Nr XII/108/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 42 do protokółu.
lit. ł
Sołectwa Ptakowice,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/109/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 44 do protokółu.
lit. m
Sołectwa Oldrzyszowice
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 45 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono do statutu następujące wniosek :
O nadanie brzmienia pkt 4 w ust.2 w § 9 w projekcie nowego statutu o treści ;
„4) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”
Wniosek uzyskał pozytywną opinię prawną.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” , 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” przyjęła wniosek .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i przyjętym wnioskiem z konsultacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/110/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 46 do protokółu.
lit. n
Sołectwa Sarny Małe,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 47 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/111/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 48 do protokółu.
lit. o
Sołectwa Skorogoszcz
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 49 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono do statutu następujące wniosek :
O ujęcie w projekcie statutu w Rozdziale 1. W § 2 dodatkowych punktów :
pkt. 4 „Sołectwo Skorogoszcz posiada herb którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu”
pkt 5. „Zgodnie z tradycjami sołectwo Skorogoszcz posiada barwy niebiesko-czerwone, załącznik nr 2 do
niniejszego Statusu.”
Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii prawnej(był omawiany przy omawianiu projektu Statutu Sołectwa
Przecza).
Radny Dariusz Zięba ponowił prośbę o przyjęcie zgłoszonych wniosków do statutu sołectwa.
Radny Stefan Kachel powiedział, że nie można głosować przeciw prawu a tym samym popierając wniosek
tak postąpimy.
Tego samego zdania jest radny Mieczysław Adaszyński.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, czy od 2004 roku nie było innych rozstrzygnięć nadzorczych
w tej kwestii.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że w tej kwestii od 2004 roku nic się nie zmieniło . Jednak proponuje inne dojście do herbu. Historycznie prawa Skorogoszczy do posiadania herbu SA uzasadnione ale tu
Ścieszką, którą wskazał jest podjęcie uchwały przez Zebranie Wiejskie w tej sprawie.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża przytoczyła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2009
roku rozstrzygający kwestie nadania herbu dla jednostki pomocniczej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie odrzucenie zgłoszonych wniosków i tak:
1) w sprawie ujęcie w projekcie statutu w rozdz. 1 § 2 pkt 4.o treści „Sołectwo Skorogoszcz posiada
herb którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu”
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 7 głs. „za” , 3 głs. „przeciw” (Dariusz Zięba) i 4 głs. „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek .
Radny Dariusz Zięba poprosił o głos, wyjaśniając, że jeżeli chodzi o barwy to inicjatywa wyszła od działaczy
LZS Skorogoszcz, którzy twierdzą, że od wielu lat barwami Skorogoszczy się posługują także o genetyce odległej średniowiecznej. LZS Skorogoszcz reprezentuje naszą gminę , naszą miejscowość barwami niebiesko –
czerwonymi i bardzo proszą o przegłosowanie przyjęcia tych barw w statucie sołectwa.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wyjaśnił, że klub LZS wspomniane barwy ma
umieszczone w statucie klubu. Statut został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Brzegu , w związku z tym prawnie używa swoich barw nie ma problemu.
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Radca prawny Sławomir Ostrowski, przypomniał opinię prawną w tej sprawie.
2) w sprawie ujęcie w projekcie statutu w rozdz. 1 § 2 pkt 4.o treści „Zgodnie z tradycjami sołectwo
Skorogoszcz posiada barwy niebiesko-czerwone, załącznik nr 2 do niniejszego Statusu.”
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 6 głs. „za” , 3 głs. „przeciw” (Dariusz Zięba) i 5 głs. „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” , 0 głs. „przeciw”) i 2 głs. „wstrzymujących się”
(Radny Dariusz Zięba, Radny Zbigniew Wierzbicki) podjęła Uchwałę Nr XII/112/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 50 do protokółu.
lit. p
Sołectwa Stroszowice
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 51 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/113/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 52 do protokółu.
lit. q
Sołectwa Różyna
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 53 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/114/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 54 do protokółu.
lit. r
Sołectwa Strzelniki
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 55 do protokółu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/115/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 56 do protokółu.
lit. t
Sołectwa Wronów
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 57 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu statutu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/116/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 58 do protokółu.
Burmistrz Artur Kotara powiedział, że w związku ze zgłoszonymi wnioskami dot . wprowadzenia do Statutów Sołectw herbu , barw zgłosi na najbliższym posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego wniosek, żeby
Zarząd Związku przygotował wniosek o zmianę ustawy w tej kwestii.
ppkt 4
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego - Wzgórze Wodniaków”
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 59 do protokółu.
Wprowadzenia do projektu uchwal y nie przedstawiono.
Stanowisko 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/117/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 60 do protokółu.
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ppkt 5
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 61 do protokółu.
Wprowadzenie 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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/118/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 62 do protokółu.
ppkt 6
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce,
Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 63 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Radny Zbigniew Wierzbicki zgłosił zapytanie dotyczące projektu uchwały.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głs. „za” przy 3 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę
Nr XII/119/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 64 do protokółu.
ppkt 7
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zlokalizowanych w północnej części miasta
Lewin Brzeski przy drodze wojewódzkiej nr 458;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 65 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/120/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 66 do protokółu.
ppkt 8
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 67 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/121/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 68 do protokółu.
ppkt 9
członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 69 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie
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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/122/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 70 do protokółu.
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U w a g a - stan Radnych wynosi 13 – obrady opuścił Radny
ppkt 10
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 71 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Mieszkanka Skorogoszczy wystąpiła w imieniu mieszkańców (nie tylko sąsiadującej posesji ) dotyczącej
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego :
„ Szanowni Państwo
z uwagi na planowane głosowanie nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/2 położonej w Skorogoszczy pragniemy jeszcze raz zaapelować o nie podejmowanie decyzji, której skutkiem będzie pogorszenie jakości życia okolicznych mieszkańców oraz obniżenie estetycznego wizerunku wsi. Działka w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną oraz pod usługi , drobną wytwórczość i rzemiosło. Obecnie
obowiązujący plan bierze więc pod uwagę bliskość sąsiednich domów jednorodzinnych z którymi działka
201/2 jest otoczona. Uważamy zatem, że ten plan jest dobry i nie wymaga zmiany. Zmiana planu zagospodarowania dotyczy umożliwienia działania we wspomnianym miejscu w stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego. Stacje demontażu pojazdów według polskiego
prawa a tutaj Państwo powołują się na prawo polskie zaliczane są do działalności uciążliwych i znacząco
wpływających na środowisko. Najlepiej więc aby takie przedsiębiorstwa były lokowane na terenach przemysłowych z dala od zabudowań mieszkalnych, dzięki temu mieszkańcy będą mogli żyć spokojnie w swoich
domach, a stacje demontażu pracować bez zbędnych ograniczeń. W omawianym przypadku jednak stacja
demontażu i warsztat mają powstać w bliskiej odległości od domów jednorodzinnych których mieszkańcy
będą narażeni na uciążliwości związane z jej działalnością m.in. hałas związany z demontowaniem samochodów lub składowaniem złomu , jego załadunkiem na przyczepy, ciężarówki . Niebezpieczeństwo wybuchu pożaru opon oraz niewątpliwie obniżeniem poziomu estetyki okolicy z uwagi na składowany złom.
Stacja według szacunków inwestora ma demontować minimum 500 samochodów rocznie. Zdemontowane
elementy oraz opony będą składowane na zewnątrz zakładu. W uwagach do planu zagospodarowania przestrzennego , który złożyliśmy w Urzędzie Gminy zapisaliśmy, że nie zgadzamy się na lokalizację w tym miejscu stację demontażu i warsztat u. Jesteśmy pewni, że na wspomnianej działce może ulokować się przedsiębiorstwo, którego charakter działalności nie będzie negatywnie wpływał na poziom naszego życia. Chcemy przez to podtrzymać argument, który mówi o zapewnieniu nowych miejsc pracy. Po naszym listem podpisało się ponad 40 osób w tym radni. Apelujemy również do pozostałych radnych gminy Lewin Brzeski
oraz do Pana Burmistrza aby uszanowali wolę mieszkańców Skorogoszczy i zagłosowali przeciwko zmianie
planu zagospodarowania.
Na koniec zastanówcie się Państwo, czy chcielibyście żeby obok waszego domu gdzie chcecie odpoczywać
działała stacja demontażu a na działce składowane były karoserie opony, inne części. Zanim Państwo zagłosują odpowiedzcie sobie na pytanie, czy otrzymaliście mandat od społeczeństwa po to aby poprawiać jakość naszego życia i działać na korzyść lokalnej społeczności , czy wprost przeciwnie a wynik Waszego głosowania będzie odpowiedzią na to pytanie. Dziękuję bardzo”
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Radny Dariusz Zięba przypomniał, że podobny dylemat mieliśmy jako radni poprzedniej kadencji gdy chodziło o osiedle Westerplatte w Lewinie Brzeskim i gdzie Firma Vipak chciała poszerzyć działalność gospodarczą o lakiernię – produkcję papieru kolorowego i na prośbę mieszkańców osiedla odrzucona została taka
alternatywa. Firma przeniosła się do innej gminy ale uszanowaliśmy w ten sposób głos mieszkańców .
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 6 głs. „za” przy 3 głs. „przeciw” i 4 głs. „wstrzymujące” podjęła
Uchwałę Nr XII/123/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 72 do protokółu.
ppkt 11
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 73 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie z autopoprawką wprowadzoną na posiedzeniu
Komisji - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że autopoprawka dotyczy wprowadzonych zmian w budżecie
gminy w związku z otrzymanymi środkami na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego ( w okresie od 20
października 2015r. do dnia 27 października 2015r.) na zadania zlecone w zakresie wyborów do Sejmu i
Senatu, opieki społecznej oraz oświaty. W związku z tym zmieniają się kwoty kontrolne.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 74 do protokółu.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 75 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/124/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 76 do protokółu.
ppkt 12
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 77 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że do projektu
uchwały również wprowadzona została poprawka w załączniku Nr 1 wynikających z wprowadzenia do budżetu gminy kwot dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego środków
przeznaczonych na zadania dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu, zadaniami w zakresie opieki społecznej
oraz oświaty.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 78 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
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- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała

pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 79 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/ 125/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 80 do protokółu.
ppkt 13
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 81 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że 5 sierpnia 2015r. Sejm
uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , jest to zadanie polegające na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu zadań zleconych administracji rządowej realizowanej
przez powiat w porozumieniu z gminami. Następnie poinformowała co obejmuje nieodpłatna pomoc
prawna i komu przysługuje.
Porozumienie zostało zawarte z powiatem co będzie należało do zadań Gminy a co do zadań Powiatu.
Zapytania i uwagi :
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem ile będzie Gminę kosztowała nieodpłatna pomoc
prawna.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy Stowarzyszenia będą mogły korzystać z tej pomocy.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża udzieliła wyjaśnień na zapytania.
U w a g a: stan radnych wynosi 12 – obrady opuścił Radny Jacek Kieroński.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XII/126/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 82 do protokółu
Do pkt 9
Podjęcie oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Projekt oświadczenia wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 83 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie projekt oświadczenia - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie projekt oświadczenia - jednogłośnie 5 głs.
„za”.
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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 oświadczenie w powyższej
sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 84 do niniejszego protokółu
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej:
1. Informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez :
1) Przewodniczącego Rady – oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej,
2) Burmistrza Lewina Brzeskiego – oświadczeń pracowników wydających w Jego imieniu decyzje administracyjne, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , członków organu zarządzającego
gminną osobą prawną.
3) Urząd Skarbowy w Brzegu
− radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
− zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu burmistrza,
− Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4) Wojewodę Opolskiego – oświadczeń złożonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady.
2. Udzielona odpowiedź przez Burmistrza Lewina Brzeskiego dla P. Czesławy Kostka w sprawie udostępnienia pomieszczenia przeznaczonego na Świetlice Integracyjną.
3. Pismo od Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego w którym zwraca się o wsparcie finansowe na
dofinansowanie zakupu aparatu RTG – Rada Miejska kieruje prośbę do Burmistrza aby w miarę możliwości finansowe gminy udzielić dofinansowania.
4. Poinformował, że w dniu 29 października 2015r. odbędzie się sesja Rady Powiatu.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radna Rady Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poruszyła następujące tematy
1) ograniczenia prędkości na drodze powiatowej Lewin Brzeski – Niemodlin na odcinku od tablicy
z nazwą miejscowości w kierunku mostu gdzie jest wał przeciwpowodziowy, na tym odcinku jest
wzmożony ruch pieszych i rowerzystów ;
2) droga pomiędzy Nową Wsią Małą w kierunku Jasioną i Łosiowem, która była kilka lat temu oddana
do użytku na której doszło do pęknięć wzdłuż jezdni , temat ten zgłosiła do Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych – droga na tym uszkodzonym odcinku zostanie naprawiona,
3) sprawa Brzeskiego Centrum Medycznego , plan restrukturyzacji szpitala, zadłużenie.
W odniesieniu do ograniczenia prędkości Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zabiegał u Starosty
o wykonanie na tym odcinku chodnika i połączenia tych dwóch mostów i dalej. Gdyby został wykonany
chodnik wtedy piesi i rowerzyści mogliby bezpiecznie się poruszać . Myśli, że jest to zadanie do wspólnej
realizacji na przyszły rok i wtedy ograniczenie prędkości nie będzie potrzebne.
Radny Robert Laszuk zgłosił do Radnej problem skrzyżowania ul. Kościuszki (droga powiatowa) z ul. Kosynierów , kilkakrotnie ZDP remontuje to skrzyżowanie i po pewnym czasie ponownie powstają ubytki. Na
tym skrzyżowaniu jest nieszczelna kanalizacja burzowa, dlatego też zapada się jezdnia tworząc ubytek.
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Proponuje aby raz wykonać prawidłowo, uszczelnić kanalizacje burzową a następnie uzupełnić ubytki
w nawierzchni.
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.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Dariusz Zięba złożył podziękowanie na ręce Burmistrza Lewina Brzeskiego za pomoc w zorganizowaniu projektu Europejskie Dni Dziedzictwa wszy kich zaangażowanych w realizację tego projektu .
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. 1740 zamknął
obrady XII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
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