PROTOKÓŁ NR XIII/2015
z XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 25 listopada 2015r. saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Radnych Rady Powiatu,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Przedstawiciela mediów,
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 uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński, Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 listopada
2015r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał :
1) zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora ;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.;
3) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
informując, że niniejsze projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji , które wydały do nich
opinie.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
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6. Wnioski przewodniczących organów jednostek
pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 października
2015r. do dnia 06 listopada 2015r.
8. Zapoznanie się z informacją nt:
1) rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski:
2) realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy Lewin
Brzeski
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
2) przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) określenia stawek podatku od nieruchomości;
4) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
6) uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności;
7) uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty
targowej;
8) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
9) uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków;
10) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
11) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
12) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
13) zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora ,
14) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
15) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z XII sesji , która odbyła się w dniu
27 października 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu
protokółu do jego treści nie zgłoszono poprawek.
Nie zgłoszono poprawek do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu .
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”
przyjęła protokół z XII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

3
Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina ponowił wniosek w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego
w Mikolinie.
Radny Stefan Kachel z Przeczy ponowił wniosek o pilne wystąpienie do Zarządcy PKP w sprawie uruchomienia w okresie zimowym poczekalni na dworcu PKP w Przeczy.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy zwrócił się z zapytaniem kto będzie świadczył usługę dot. utrzymania
zimowego dróg gminnych na terenach wiejskich , prosi o dane kontaktowe?
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem, kto będzie odpowiadał
za zimowe utrzymanie dróg ?
Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres za okres od dnia
13 października 2015r. do dnia 06 listopada 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt. 8
Zapoznanie się z informacją nt:
ppkt.1
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją i nie wniosła uwag.
Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat.
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ppkt 2
realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie, ponadto wnosi o uzupełnienie informacji o stanie
mienia komunalnego dot. budynków użyteczności publicznej.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją i nie wniosła uwag.
Uzupełnienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lewin Brzeski za okres od dnia 1 stycznia
2015r. do dnia 5 listopada 2015r. zostało przekazane Radnym przed sesją.
Uzupełnienie stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zabierając głos przypomniał, że był wnioskodawcą
uzupełnienia tematu ale przekazane uzupełnienie nie jest całkowite. Poruszał sprawę budynków użyteczności publicznej ale w uzupełnieniu nie wykazano ile jest lokali użyteczności publicznej , w jakim są stanie.
Wykazano jedynie grunty a nie obiekty.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski odpowiedział, że przychyla się do wniosku Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta i w najbliższym czasie przekaże informacje uzupełnioną o dane wspomniane przez przedmówcę.
Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/127/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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Stanowiska Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” Komisja wnosi o
zwiększenie środków na realizację programu zadania „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki
nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych” – planowane środki na zadanie 85.000 zł są niewystarczające. Proponowane środki w wysokości 85.000 zł wystarczą tylko na okres od
1 stycznia do 30 czerwca 2016r.(I półrocze)
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił w imieniu przedkładającego projekt uchwały
o naniesienie korekty w tytule tabeli z „Zadania przyjęte do realizacji w 2015 roku,” na „Zadania przyjęte
do realizacji w 2016 roku,…” . Stanowiska Komisji są pozytywne z wnioskiem żeby środki finansowe zwiększyć na sport. Następnie odczytał treść projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk zwrócił się do Przewodniczącego Rady
o poddanie pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Komisję a przedstawiony przy stanowisku Komisji.
Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy w projekcie uchwały na zadanie - upowszechnianie sportu masowego na 2016 rok przeznaczona jest kwota 85.000 zł. Uchwała ta jest ściśle skorelowana z projektem budżetu gminy na 2016 rok. Natomiast rozumie i tak jak Burmistrz akceptował na
posiedzeniu Komisji zgłoszony wniosek w ten sposób, że przyjmuje sugestie, żeby ogłosić konkurs na I półrocze , co nie koliduje w żaden sposób z zapisami uchwały . Natomiast w trakcie I półrocza Burmistrz i
Skarbnik Gminy będą szukać środków i muszą zaproponować zmiany do budżetu gminy i tak jak w roku
ubiegłym w miesiącu czerwcu będziemy wprowadzać zmianę do niniejszej uchwały w której zwiększymy
środki na to zadanie do kwoty 170.000 zł. Obecnej uchwały nie można w żaden sposób zmienić .
Zastępca Burmistrza przypomniał, że podobna sytuacja była w roku bieżącym.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk zwraca się ponownie o podanie pod
głosowanie przyjęcie wniosku Komisji , który wnosimy do Burmistrza a Burmistrz zrobi tak jak Kierownik
Wydziału powiedział żeby nie były to puste słowa ale zobowiązujące Burmistrza żeby środki po półroczu
się znalazły. Wniosek nie zmienia uchwały ale jest odrębnym wnioskiem i żeby miał większą moc to Rada
Miejska powinna go przyjąć.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek uważa, że jest on przyjęty przez Komisję Rozwoju i nie należy go
głosować powtórnie i jeżeli Radca Prawny potwierdzi, że taka jest potrzeba to poddamy pod głosowanie.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski nie wydał opinii w sprawie potrzeby głosowania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” przyjęła wniosek.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie projekt uchwały przedłożony
przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/128/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu
ppkt 3
określenia stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego wniesioną na posiedzeniu Komisji - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/129/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu
ppkt 4
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/130/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/131/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
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ppkt 6
uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego 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”.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba poprosił o przekazanie informacji na teren całej gminy o tym, że od 1 stycznia 2016r.
nie będzie opłaty targowej gdyż nie dotyczy to tylko opłat pobieranych na targowisku.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i informując, że obligatoryjnie dotyczy ta uchwała odstąpienia od pobierania opłaty na terenie całej gminy.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że od 1 stycznia proponuje się znieść opłatę , gdyż z tego tytułu
są niskie koszty i niskie dochody.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIII/132/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokółu
ppkt 7
uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty
targowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/133/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokółu
ppkt 8
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/134/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokółu
ppkt 9
uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/135/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokółu
ppkt 10
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/22/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokółu
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ppkt 11
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/137/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokółu.
ppkt 12
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/138/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokółu.
ppkt 13
zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora ,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/139 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokółu
ppkt 14
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/ 140/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do niniejszego protokółu
ppkt 15
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego 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.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/141/2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 41 do niniejszego protokółu
Do pkt 10
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak przedstawił Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia
17 listopada 2015r. z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w dniu 30 września 2015r. Zakres kontroli obejmował „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim” W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wypracowane zalecenia pokontrolne, które przedkłada
Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powiedział, iż konsekwencją działań Komisji Rewizyjnej jest
przedłożony projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 42 do protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/142 /2015
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 43 do protokółu
Do pkt. 11
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował , że brał udział w kilku uroczystościach o których
wspomniano w sprawozdaniu Burmistrza Lewina Brzeskiego . Ostatnio w odbywającym się cyklicznie zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej , Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w turnieju dla osób niepełnosprawnych.
Do pkt. 12
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
W związku z nieobecnością Radnych nie zostały zrealizowany.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do zgłoszonych wniosków i interpelacji zgłoszonych na poprzednich sesjach.
Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie zrealizowany wniosek o zabezpieczenie
studzienki kanalizacyjnej na osiedlu w Przeczy.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że ponieważ studzienka kanalizacyjna znajduje się na terenie wspólnoty mieszkaniowej w związku z tym szukamy rozwiązania załatwienia tego problemu.
Radny Zbigniew Wierzbicki poruszył temat zaległości opłat za śmieci , wyrażanie zgody przez Burmistrza na
rozłożenie zaległości do spłaty w ratach. Dłużnik występujący o rozłożenie zadłużenia na raty musi wypełnić wniosek 4 stronicowy A4 a ponadto, czy zgodne jest to z prawem żąda się od niego wyciągu z konta
bankowego?
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Sławomir Ostrowski informując , jakie zasady obowiązują zgodnie
z ordynacją podatkową przy rozkładaniu na raty zaległości.
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Radny Stefan Kachel poruszył sprawę uruchomienia zamkniętych poczekalni na dworcach PKP , proponuje
zaprosić na sesję przedstawiciela PKP w celu omówienia problemu zarówno braku dostępu do poczekalni
i toalet oraz porządku na terenie dworców i parkingów.

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Graby poruszył sprawę windy przy budynku użyteczności
publicznej na ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim, z której nie można korzystać.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę
możliwości będą realizowane.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1541 zamknął
obrady XIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Piotr Barszcz

Waldemar Włodek

