PROTOKÓŁ NR XVII/2016
z XVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 7 kwietnia 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XVII 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,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Radnych Powiatowych;
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów;
 Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim;
wyborców biorących udział w obradach.
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nie usprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński i Radny Dariusz Zięba.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 marca 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”
3) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
5) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Projekty uchwał były opiniowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej.
Niniejsze projekty uchwał zostały wprowadzone w związku z :
- koniecznością wyodrębnienia z budżetu gminy środków na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu w wysokości 30% i przekazaniem ich w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia – Jednostki OSP
Lewin Brzeski, która ma możliwość uzyskania z funduszy zewnętrznych RPO dofinasowanie w wysokości
70% na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lewin Brzeski,
- wspólną z Powiatem Brzeskim realizacją zadania związanego z remontem i przebudową chodników w drogach publicznych będących w zarządzie Powiatu Brzeskiego a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. W ramach ustalonych w uchwale środków finansowych planuje się m.in. dokończenie zadania
w m. Oldrzyszowice,
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim. Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy. Podstawą przekazania środków dla
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Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane z Komendantem Powiatowym, regulujące zasady przekazywania środków,
- rozliczeniem roku 2015 gdzie wprowadza się wolne środki z przeznaczeniem m.in. na braki w oświacie,
realizację wniosków Rady Miejskiej zgłoszonych przy uchwalaniu budżetu na rok 2016 oraz bieżących potrzeb w zakresie m.in. dotacji na remonty i przebudowy chodników, zakup samochodu strażackiego, utworzenia mieszkania chronionego,
- otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach w zakresie subwencji, udziału w podatkach od osób fizycznych oraz dotacji od Wojewody Opolskiego należy dokonać stosownych zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
U w a g a : stan Radnych wynosi 13 doszedł Radny Jacek Kieroński.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
W związku z tym porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 8 grudnia 2015r.
do dnia 18 marca 2016r.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2015,
2) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utrzymanie i wyposażenie mieszkania chronionego;
4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Nauczycieli odnośnie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy;
6) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kopernika, składającej się z niezabudowanej działki nr 567/7 i zabudowanej działki nr 566, 565, 564/1, 563 zbywanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
8) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016 rok;
9) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim;
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10) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”
11) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
12) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
13) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o udzielenie szczegółowych informacji na temat planowanych ponadnormatywnych służb policjantów.
Komendant Wojciech Andruchów przedstawił informację nt. tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa,
udział społeczności lokalnej przy jej tworzeniu oraz do jakich celów ma slużyć.
Do pkt 4
Przystąpiono do omawiania punktu - przyjęcie protokołu :
1) z XIV sesji , która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XIV sesji Rady Miejskiej.
2) z XV sesji , która odbyła się w dniu 9 lutego 2016r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XV sesji Rady Miejskiej
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej w n o s i o ustawienie dodatkowego oznakowania wyjazdu
z drogi gminnej na drogę wojewódzką w Kantorowicach.
Radnego Stefana Kachel z Przeczy :
1) ponawia wniosek o wystąpienie do zarządzającego stacją kolejową w Przeczy - jedynego miejsca,
które jest wizytówką miejscowości o uprzątnięcie parkingu i terenu dworca oraz udostępnienie toalet. Proponuje zaprosić na sesje przedstawicieli kolei;
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2) zwraca się z zapytaniem czy zostanie przeprowadzony w tym roku doraźny remont drogi z Przeczy
do Lewina Brzeskiego.
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego w n o s i wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych na
rogu ulic Kilińskiego i Kasztanowej w Lewinie Brzeskim.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o spowodowanie przesiedlenia lub w inny sposób
zmniejszenia populacji bobrów mających swe siedliska w po żwirowych akwenach wodnych zlokalizowanych w obrębie Lewina Brzeskiego.
Uzasadnienie:
Występująca populacja bobrów powoduje bardzo duże szkody w drzewostanie otaczającym akweny wodne.
Tylko w tym roku przedstawiciele Koła Miejskiego PZW naliczyli wycięcie przez bobry ok. 130 drzew o średnicy pnia od 100 mm. wzwyż. Pod zębami bobrów padają drzewa różnych gatunków od kilkuletnich nasadzonych w ostatnich latach po dęby, które rosną już co najmniej kilkadziesiąt lat. Praktycznie rosną jeszcze
tylko pojedyncze drzewa ale jeżeli nic się z bobrami nie zrobi to i tak w najbliższym czasie zostaną one
ścięte. Obecnie bobry właśnie z powodu braku dostatecznej ilości drzew zajęli się pomostami wędkarskimi.
Na chwilę obecną zostało uszkodzonych cztery pomosty a piąty jest już nadgryzany o wartości rynkowej ponad pięć tysięcy złotych każdy.
Jest kwestią czasu kiedy to z powodu braku drzew, bobry zaczną obgryzać nowo wybudowany za duże pieniądze molo- pomost rekreacyjny umiejscowiony przy plaży.
Wobec powyższego proszę pana burmistrz o jak najszybsze zajęcie się tą sprawą.
Radny Władysław Górka z Chróściny podziękował Burmistrzowi Arturowi Kotara, Przewodniczącemu Rady
Samorządu Mieszkańców Andrzejowi Grabnemu za ufundowanie nagrody, Radnemu Jackowi Kierońskiemu,
pracownikom Domu Kultury, pracownikom Urzędu zaangażowanym w organizacje turnieju podnoszenia
ciężarów.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego ponawia zgłoszony w poprzedniej kadencji wniosek o zmianę
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Narutowicza – Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny wnosi o:
1) rozważenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych poprzez namalowanie pasów przy ul. Moniuszki
przed marketem „Biedronka” (obok drogi osiedlowej),
2) uzupełnienie wyłączników i gniazdek na klatce schodowej w budynku ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim – wejście boczne koło windy,
3) wykoszenie i oczyszczenie rowu wzdłuż ul. Kolejowej w Lewinie Brzeskim.
Sołtys Tadeusz Moroziński ze Strzelnik wnioskuje o usunięcie śmieci i uporządkowanie terenu bezpośrednio
przylegającego do posesji 61a/2 w Strzelnikach będącej w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego Sp. Z o.o.
wymienione nieczystości powstały w trakcie opuszczania lokalu mieszkalnego przez lokatorów wymienionej
posesji. Z uwagi na to, że w nieczystościach zadomowiły się gryzonie wnioskuję o priorytetowe załatwienie
sprawy.
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa podziękował za wyrównanie drogi i działania podjęte w sprawie oświetlenia
przy Świetlicy Wiejskiej.
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Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 8 grudnia 2015r.
do dnia 18 marca 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
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 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowiska Komisji - Komisje zapoznały się z informacją nie zgłosiły uwag.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok
jest załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok w związku z tym głosowanie w sprawie przyjęcie niniejszej informacji odbędzie się na sesji, na której będzie udzielane absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Do pkt 9
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady przedstawili :
 Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego z działalności Komisji za 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 Radny Antoni Rak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z działalności od
początku kadencji do końca 2015 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Projektu uchwały nie omawiano.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/192/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Projektu uchwały nie omawiano.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/193/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 3
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utrzymanie i wyposażenie mieszkania chronionego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały do § 1 wyraz „budynku” zamienia się na
wyraz „w budynku”.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” wraz z autopoprawką
Burmistrza Lewina Brzeskiego przedłożoną na posiedzeniu Komisji,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/194/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
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ppkt 4
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
W związku z nieobecnością Sołtysa Sołectwa Oldrzyszowice nie zostało przedstawione sprawozdania z działalności za okres kadencji.
Zapytań i wniosków 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 XVII/195/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 5
odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Nauczycieli odnośnie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy i przekształcenia
w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do § 2 wyrazy „zał. Nr 1 do niniejszej uchwały” zamienić na
„załącznik do uchwały” ponieważ załącznik jest tylko jeden wówczas nie nadaje się numeru.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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. „wstrzymującym się”
podjęła Uchwałę Nr XVII/196/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.
ppkt 6
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji
„Brzeg”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/197/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 7
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w
Lewinie Brzeskim przy ulicy Kopernika, składającej się z niezabudowanej działki nr 567/7 i zabudowanej
działki nr 566, 565, 564/1, 563 zbywanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/198/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
ppkt 8
zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono a Komisje nie zgłosiły poprawek do przedłożonych planów
pracy na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/199/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 9
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło poruszył sprawę wysokości procentowej udziału gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając na jakich zasadach będzie odbywało kupno samochodu strażackiego.
Innych 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 XVII/200/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
ppkt 10
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa
chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/201/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu.
ppkt 11
przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” pod warunkiem, że Policja będzie przeprowadzała patrole pieszo lub rowerowo na terenie Gminy Lewin Brzeski.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi :
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Burmistrz Artur Kotara w odniesieniu do zgłoszonego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego warunku pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały wyjaśnił, że w przesłanym przez Komendę Powiatowa Policji
w Brzegu porozumieniu zawarta jest konieczność prowadzenia patroli pieszych i rowerowych.
Komendant Komisariatu Policji Wojciech Andruchów poinformował jakie patrole będą prowadzone w ramach przekazanych środków, kiedy będą się odbywały i w jakich rejonach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/202/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
ppkt 12
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/203/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
ppkt 13
zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 XVII/204 /2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu.
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Do pkt 10
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
1)

Uchwałę Nr 59/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lewin Brzeski na
2016r. –opinia jest pozytywna, z treścią można zapoznać się w Biurze Rady;
2) Uchwałę Nr 23/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lewin Brzeski – opinia również pozytywna a z treścią
można zapoznać się w Biurze Rady;
3) pismo od Posła na Sejm RP Rajmunda Miller dot. puli środków unijnych na lata 2014 – 2020, którego
treść odczytał;
4) odpowiedź dla właściciela działki rekreacyjnej dotycząca gospodarowania odpadami na terenach, na
których znajdują się domki letniskowe i opłata za odpady - z treścią można zapoznać się w Biurze Rady;
5) odpowiedź Wojewody Opolskiego dla Sołtysa Stanisława Piszczek z Przeczy na wniosek rodziców dzieci
Przedszkolnych Przedszkola Publicznego w Przeczy i przekształcenia go w oddział zamiejscowy;
6) uchwała rady Powiatu w Nysie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach – Opolu” (takie same Apele podjęły Gminy Głuchołazy i Paczków – propozycja przygotowania na kolejną sesję;
7) Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia „ Apelu do prezesa rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej
w przedszkolu”;
Ponadto uczestniczył w okolicznościowych spotkaniach.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Informacje nt. działań podejmowanych przez Radę Powiatu i Starostwo Powiatowe w Brzegu przedstawił
Radny Rady Powiatu Adam Dziasek.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, ze wpłynęło do Urzędu pismo Starosty Brzeskiego odnośnie organizacji dożynek powiatowych. W roku ubiegłym na dożynkach gminnych poinformował, że dożynki gminne
i powiatowe odbędą się w tym roku w Łosiowie ale Powiat zabiega o to żeby odbyły się w Przeczy. Jeżeli
zebrani nie mając nic przeciwko temu to w tym roku zrobilibyśmy dożynki gminne i powiatowe w Przeczy.
Radny Stefan Kachel z Przeczy zwrócił się do radnych i sołtysów o poparcie propozycji Burmistrza, żeby dożynki odbyły się w Przeczy.
Radni i Sołtysi nie zgłosili sprzeciwu.
Radny Adam Dziasek poinformował, że był w dniu wczorajszym na spotkaniu z Marszałkiem Województwa, na którym poruszył m.in. temat dworca PKP w Przeczy. Marszałek obiecał, że w ciągu kilku dni po uzyskaniu informacji od osoby odpowiedzialnej za ten rejon nam pomoże.
Do pkt 12
Radni nie zgłosili zastrzeżeń i uwag do uzyskanych odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
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Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Robert Laszuk zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o przeprowadzanie kontroli pomiaru
prędkości samochodów ciężarowych i osobowych na ul. Sikorskiego i Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim.
Komendant Komisariatu Policji Wojciech Andruchów poinformował, ze tym tematem się zajmie i wystąpi
również do Komendy Powiatowej Policji o częstsze kontrole.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa chodnika pomiędzy Lewinem Brzeskim a Kantorowicami?
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o uaktualnienie na
stronie internetowej informacji o policjantach dzielnicowych i kontaktów z nimi.
Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał o terminie złożenia oświadczenia majątkowego.
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. 15 50 zamknął
obrady XVII sesji Rady Miejskiej.
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