PROTOKÓŁ NR XIV/2015
z XIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 grudnia 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Radnego Sejmiku Województwa,
 Radnych Rady Powiatu,
 Komendanta Komisariatu Policji,
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński i Radna 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 przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał
1) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie:
a) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała,
Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowana i przestrzennego,
b) przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania
i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski.
2) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
w Opolu.
powyższe projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach komisji.
3) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie :
a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015r.
nr IN.VI.743.73.2015.AD,
b) odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy,
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
d) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Wnioski stanowią załącznik Nr 4,5 i 6 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków do porządku obrad.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonych wniosków.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
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 XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 7 listopada 2015r.
do dnia 7 grudnia 2015r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenie budżetu gminy na 2016r. :
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu,
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej,
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
5) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski;
6) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
7) umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego;
8) nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim;
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016
rok;
10) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
11) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy
2016;
12) zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy;
13) rocznego planu kontroli na 2016 rok;
14) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016r.
15) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce,
Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowana i przestrzennego;
16) przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;
17) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
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18) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015r. nr
IN.VI.743.73.2015.AD;
19) odstąpienia od przetargu na zawarcie umowy dzierżawy;
20) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
21) wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z XIII sesji , która odbyła się w dniu
25 listopada 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego Radnym
projektu protokółu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni na sesji również nie zgłosili poprawek.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XIII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowie zwrócił się w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie
przedstawiając pismo o pomoc i wsparcie w wyposażenie jednostki w samochód i sprzęt. Ponadto wnosi
o zrobienie zestawienia wydatków z ostatnich 4 lat , jakie były nakłady na poszczególne jednostki OSP
w gminie, która jednostka miała ile dofinansowania ze swoich środków a ile z funduszów sołeckich. Ile razy
brała udział w akcjach oraz prosi o zwrócenie uwagi na dokonywane zakupy sprzętu .
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic zgłosił usterkę lampy oświetlenia ulicznego ustawionej na wysokości budynku nr 26 w Kantorowicach ( pod lampą stoi hydrant i przy braku oświetlenia jest niewidoczny dla
samochodów wyjeżdżających z posesji).
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi w imieniu mieszkańców ul. Konopnickiej na Osiedlu aby uporządkowano drogę, którą rozjeździła firma wykonująca słupy energetyczne. Zobowiązać firmę
o przywrócenie drogi do stanu pierwotnego po zakończeniu prac.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego po raz kolejny zgłasza ,że został zniszczony znak stop na skrzyżowaniu ulic Kosynierów z Narutowicza w Lewinie Brzeskim proponując ustawienie na wysięgniku.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Sołtysi Stanisław Piszczek z Przeczy i Alojzy Witoń z Wronowa złożyli podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Mikołajek” w Sołectwie.
Radny Rady Powiatu Alojzy Witoń poinformował, że w budżecie powiatu będą wydzielone środki na remonty dróg powiatowych. Do takiego remontu została zaliczone droga do Wronowa, czy w przypadku jeżeli
będzie potrzeba gmina włączy się o dofinansowanie zadnia.
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Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 7 listopada 2015r. do
dnia 7 grudnia 2015r .
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 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 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok
ppkt 1 a
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu.
Projekt uchwały w stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zgłoszona została przez Burmistrza autopoprawka
do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2016 rok w dniu 3 grudnia 2015r. na posiedzeniach Komisji
i Komisje wydały opinię do projektu budżetu uwzględniającego autopoprawkę . W dniu dzisiejszym Burmistrz zgłasza kolejną autopoprawkę dotyczącą przeniesień w zakresie wydatków bieżących kwoty 16.480 zł
na dotację na zadania bieżące – zmianę wprowadza się w związku z zamiarem podpisania porozumienia z
Zarządem Województwa
Opolskiego w sprawie powierzenia w roku 2016 doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach gminy Lewin Brzeski.
Autopoprawki stanowią załączniki Nr 11 do protokółu.
ppkt 1 b
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2016 rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Składu Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu Nr 577/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Lewin Brzeski na 2016r., który został zaopiniowany pozytywnie.
Następnie poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 578/2015 z dnia
11 grudnia 2015r. wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej na 2016r.
Uchwały RIO stanowią załącznik Nr 12 do protokółu.
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ppkt 1 c
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie stanowiska do projektu budżetu gminy na 2016r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do projektu budżetu na 2016 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015r. następującej treści :
„Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 03 grudnia
2015r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz opinii własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu obradując na posiedzeniu
w dniu 09 grudnia 2015r. (w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie
projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z autopoprawką wniesioną przez Burmistrza.
Na podstawie wypracowanych wniosków, Komisja Rozwoju Gospodarczego w n o s i pod adresem
Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym dodatkowych środków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na:
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne ,
2) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych.”
Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
ppkt 1 d
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Burmistrza Artur Kotara przedstawił stanowisko z dnia 14 grudnia 2015r. o następującej treści:
„Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 9 grudnia 2015r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, że pozyskane
środki finansowe w roku budżetowym 2016 w pierwszej kolejności będą przeznaczone na :
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2) uzupełnienie środków na realizacje działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania upowszechniania sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych.”
Stanowisko stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
ppkt 1 e
Radny Zbigniew Wierzbicki zgłosił propozycję do wydatków związanych z promocją gminy. Proponuje aby
część środków przeznaczonych na promocje gminy przeznaczyć na sport.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił jakie zadania mogą być realizowane w ramach promocji gminy.
Innych uwag i propozycji nie zgłoszono.
ppkt 1 f
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok uwzględniający autopoprawki i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/143/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
Burmistrz Artur Kotara podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie jednogłośnie budżetu gminy na 2016
rok oraz poinformował jakie planuje się realizować zadania i gdzie będziemy się ubiegać o środki na ich
wykonanie, z jakich funduszy unijnych.
ppkt 2
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokółu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 579/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana z uwagami.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 18 do protokółu.
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęte posiedzeniu
w dniu 3 grudnia 2015r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Stanowiska Komisji stanowi ą załączniki Nr 19 i 20 do protokółu.
Dyskusja:
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
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 XIV/144 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokółu.
ppkt 3
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/145/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokółu.
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ppkt 4
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/146/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokółu.
ppkt 5
wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/147/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokółu.
ppkt 6
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Sołtysa Weroniki Niemczyk sprawozdanie z działalności za
okres kadencji odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 29 do protokółu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/148/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokółu.
ppkt 7
umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/149/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokółu.
ppkt 8
nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/150/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokółu.
ppkt 9
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016
rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do protokółu.
Autopoprawka Burmistrza Lewina Brzeskiego stanowi załącznik Nr 36 do protokółu.

9
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” wraz z autopoprawką
Burmistrza wniesioną na posiedzeniu Komisji . Ponadto wnosi o dopisanie w załączniku Nr 1 do niniejszego
projektu uchwały (str.12) w trzecim zdaniu wyrazów „i zamieszkują osoby starsze”.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający wniosek Komisji i autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. zmiany w zał. Nr 2 oraz poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/151 /2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do protokółu.
ppkt 10
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 38 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/152 /2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokółu.
ppkt 11
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy
2016.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 40 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/153 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 41 do protokółu.
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ppkt 12
zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 42 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel wypowiedział się na temat zmiany formy działania placówki z przedszkola na oddział
przedszkolny, dając pod rozwagę dane demograficzne.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/154/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 43 do niniejszego protokółu.
ppkt 13
rocznego planu kontroli na 2016 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 44 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/155/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 45 do protokółu.
ppkt 14
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 46 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” wraz z wnioskami Burmistrza tj.
1) przeniesienie tematu pn. „Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015” z miesiąca kwietnia na miesiąc marzec,
2) wprowadzenie na miesiąc marzec tematu pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lewin Brzeski”
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- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” wraz z wnioskiem Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeniesienia tematu pn. „Sprawozdanie z działalności
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015”z miesiąca kwietnia na
miesiąc marzec.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków zgłoszonych przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego na posiedzeniach Komisji i tak :
1) przeniesienie tematu pn. „Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015” z miesiąca kwietnia na miesiąc marzec,
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła wniosek.
2) wprowadzenie na miesiąc marzec tematu pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lewin Brzeski”
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający przyjęte wnioski i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/156/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 47 do niniejszego protokółu.
ppkt 15
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce,
Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowana i przestrzennego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 48 do 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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/157/2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 49 do niniejszego protokółu.
U w a g a - stan Radnych wynosi 12 obrady opuścił Radny Piotr Barszcz.
ppkt 16
przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski,
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 50 do 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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/158/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 51 do protokółu.
ppkt 17
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 52 do 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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/159/2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 53 do niniejszego protokółu.
ppkt 18
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015r. nr
IN.VI.743.73.2015.AD;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 54 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara.
Projekt nie był przedstawiany na posiedzeniach Komisji do zaopiniowania.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/160 /2015 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 55 do niniejszego protokółu.
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ppkt 19
w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 56 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara.
Projekt nie był przedstawiany na posiedzeniach Komisji do zaopiniowania.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/161 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 57 do niniejszego protokółu.
ppkt 20
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 58 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiając szczegółowo proponowane zmiany w budżecie na 2015 rok.
Projekt nie był przedstawiany na posiedzeniach Komisji do zaopiniowania.
Zapytania i uwagi zgłosili radny Robert Laszuk, Radny Antoni Rak dotyczący przeniesień, i Radny Zbigniew

Wierzbicki o konieczność zwiększenia środków na płace nauczycieli?
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił uwagę, że dzieci w szkołach ubywa ,zarobki nauczycieli zwiększamy ,
mamy chorowitych nauczycieli stąd taka sytuacja.
Innych zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/162 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 59 do niniejszego protokółu.
ppkt 20
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 60 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka.
Projekt nie był przedstawiany na posiedzeniach Komisji do zaopiniowania.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/163 /2015
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 61 do niniejszego protokółu.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Rady Miejskiej i tak:
- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia29 października 2015r. po
przeprowadzonej w miesiącu sierpniu 2015r. kontroli w zakresie funduszu sołeckiego i zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych oraz odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r.
o podjętych czynnościach wykonania wniosku pokontrolnego,
Ponadto brał udział w:
1) Forum Ekonomicznym w Karpaczu;
2) w zakończeniu projektu realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeski „Działamy,
Tworzymy i Odkrywamy Siebie. Świetlica sztuki i terapii dla dziecka i rodziny.” Projekt ten, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy wkładzie własnym Gminy Lewin Brzeski,
realizowany był od 1 września do 31 grudnia 2015 roku;
3) w dniu 22 grudnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim w warsztatach malowania bombek choinkowych w ramach projektu „Święta z malowaną bombką”;
4) wigilii w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Leszek Fornal poinformował o budżecie województwa, na jakie
zadania będą przeznaczane środki. Jakie zostały podjęte działania w sprawie budowy chodnika pomiędzy
Kantorowicami a Lewinem Brzeskim.
Radny Rady Powiatu Adam Dziasek poinformował, że budżet powiatu będzie uchwalony na sesji, która
zwołana jest na dzień 30 grudnia 2015r. Informacje o tym, jakie będą realizowane inwestycje w roku przyszłym zostanie podana po uchwaleniu budżetu. Wszystkie zgłaszane wnioski zgłaszane przez radnych jak
również zgłaszane przez osoby prywatne z terenu naszej gminy są przekazywane i czuwamy nad ich realizacją.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie w jaki sposób działa dofinansowywany
przez naszą gminę konserwator zabytków? Prosi aby zainteresował się zabytkami, które są w naszej gminie
zwłaszcza „dzwonnicą” w Golczowicach.
Radny Adam Dziasek odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany dla konserwatora zabytków.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych z zapytaniem , czy otrzymali odpowiedzi
na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i czy mają zastrzeżenia bądź uwagi do otrzymanych odpowiedzi?
Radni nie zgłosili braku odpowiedzi na interpelacje i wnioski na zgłoszone na poprzedniej sesji oraz zastrzeżeń i uwag do otrzymanych odpowiedzi.
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Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem , czy gmina ma jakieś korzyści z tego tytułu, że w Mikolinie jest Elektrownia Wodna ?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wszystko co znajduje się na terenie gminy objęte jest podatkiem.
Wysokość podatku jaki wpływa do gminy zostanie ustalony.
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. 1635 zamknął
obrady XIV sesji Rady Miejskiej.
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