PROTOKÓŁ NR XXI/2016

z XXI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 czerwca 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Komendanta Komisariatu Policji
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 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 ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 10 maja 2016r. do dnia
13 czerwca 2016r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.
1) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2015r.;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.;
3) przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego;
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2015r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
5) dyskusja;
6) podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za
2015r.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2015r.
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10. Podjęcie uchwał :
1) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
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 protokołu z XX sesji , która odbyła się w dniu
25 maja 2016r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Do treści protokołu Radni nie zgłosili poprawek.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z XX sesji.
Do pkt 5

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o :
1)
2)
3)
4)
5)

wymianę rynien na budynku sali gimnastycznej w Skorogoszczy gdyż są skorodowane a woda podczas
opadów spływa po elewacji budynku;
ustawienie znaku pierwszeństwa przejazdu na moście rzeki Ścinawka. Zwężenie jezdni na moście jest
tak duże, że nie mieszczą się dwa samochody;
ponawia wniosek dot. wystąpienia do Zakładu Energetycznego
TAURON o wyremontowanie transformatora energetycznego w miejscowości Przecza. Stan obiektu
w chwili obecnej przynajmniej wizualny jest niezadawalający i nie przynosi dumy miejscowości, w której odbędą się dożynki powiatowe;
po raz kolejny ponawia wniosek o wystąpienie do zarządzającego stacją kolejową o udostępnienie
toalet na dworcu PKP w Przeczy;
uzupełnienie ubytków w drodze gminnej do Rasek

Wniosek dot. wymiany rynien na budynku sali gimnastycznej w Skorogoszczy gdyż są skorodowane a woda
podczas opadów spływa po elewacji budynku został poparty przez Radnego Władysława Górkę.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy prosi o naprawę chodnika i jezdni na mostku na Potoku Borkowickim
przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy. Zapadnięte płytki na chodniku i kostka na jezdni mostku zagrażają bezpieczeństwu pieszych jak i poruszającym się pojazdom mechanicznym.

Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego - wielokrotnie interpelowane konieczne naprawy dróg Przecza –
Raski i drogi powiatowej na odcinku Oldrzyszowice – Przecza – Skorogoszcz mają sens pod warunkiem usunięcia fragmentów poboczy wystających ponad powierzchnię jezdni dla ułatwienia odprowadzania wody,
która w okresie zimowym zamarzając powoduje niszczenie nawierzchni. Nadmiernie wystające pobocza
występują zapewnie przy wielu innych drogach gminnych. Być może to zadanie poprawiające stan dróg
można byłoby powierzyć ZMK po wyposażeniu w odpowiednie urządzenia.
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Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o wystąpienie do zarządców dróg w sprawie naprawy nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 O z drogą krajową 94.
Do pkt 6

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Sołtys Roman Zazula z Chróściny wnosi o :
1) wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie znaków w miejscowości Chróścina – teren
zabudowany z ograniczeniem do 40km/h przy wjeździe od strony Skorogoszczy przed przystankiem bądź
za przystankiem samą 40km/h;
2) ustawienie przy placu zabaw z obu stron znaku ostrzegawczego o miejscu na drodze często
uczęszczanym przez dzieci oraz ustawienie barierki zabezpieczającej aby dzieci nie wybiegały
bezpośrednio na drogę.
Sołtys Tadeusz Moroziński ze Strzelnik zgłosił problem dewastacji przez nieletnich Świetlicy Wiejskiej
w Strzelnikach a szczególnie uszkodzenia zabytkowych drzwi do świetlicy. Prosi o dokonanie wyceny strat
i zgłoszenie wniosku o popełnieniu przestępstwa. Problem był zgłoszony na Policji ale bez rezultatu.
Do pkt 7

Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja 2016r.
do dnia 13 czerwca 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do 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 5 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 6 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie
mienia komunalnego stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 1

wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2015r.,

Burmistrz Artur Kotara zabierając głos zwrócił się do obecnych następującymi słowami :
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Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi Panie i Panowie !
Przed podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2015 rok proszę Państwa
o chwilę uwagi. W wielkim skrócie przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu za 2015 rok po
stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje zrealizowane w 2015 roku.
Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w następujących kwotach:
plan dochodów 34.912.312 zł w tym dochody bieżące 33.363.159 zł, dochody majątkowe 1.549.153 zł
plan wydatków 32.697.588 zł w tym wydatki bieżące 31.913.914 zł, wydatki majątkowe 783.674 zł
planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.214.724 zł przeznaczona została w planie na spłatę pożyczek.
w tym : spłatę krajowych kredytów i pożyczek 1.004.820 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.209.904 zł
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dokonane zmiany planu budżetu w 2015 r. to:
 zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 2.535.825 zł
 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.566.062 zł
 zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 30.237 zł
 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 5.999.636 zł
 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.560.177 zł
 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.439.459 zł
 zwiększenie planu przychodów 3.463.824 zł
 zwiększenie planu rozchodów 12 zł
Powyższe zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.
W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. zamknął się
następującymi kwotami:
plan dochodów 37.448.137 zł w tym: dochody bieżące 35.929.221 zł ,dochody majątkowe 1.518.916 zł
plan wydatków 38.697.224 zł w tym: wydatki bieżące 36.474.091 zł ,wydatki majątkowe 2.223.133 zł
plan przychodów 3.463.824 zł , plan rozchodów 2.214.737 zł
Uchwalony przez Radę Miejską budżet , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku , przewidywał realizację dochodów w kwocie 37.448.137 zł. Dochody wykonano w kwocie 38.260.639 zł, co stanowi 102,2 %
planu, w tym : dochody bieżące wykonano na kwotę 36.319.930 zł , co stanowi 101,1 % planu , dochody
majątkowe wykonano na kwotę 1.940.709 zł, co stanowi 127,8 % planu.
Wprowadzenie wyższego planu w zakresie dochodów majątkowych wynikało z faktu pozyskania
środków na remont nawierzchni drogi w m. Łosiów ( 211.763 zł) ,otrzymania środków z inwestycji realizowanej w 2014 r. pn. ,,Budowa targowiska w Lewinie Brzeskim ‘’ - 296.382 zł , remont mieszkań romskich
( 60.967 zł ), remont boiska szkolnego w Lewinie Brzeskim ( 100.000 zł ).
W ramach budżetu roku 2015 realizowano zadania bieżące w zakresie utrzymania oświaty –
14.144.947 zł, opieki społecznej – 8.249.264 zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.322.601 zł , administracji
publicznej- 4.519.551 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.916.160 zł oraz zadania inne
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :
Jeszcze raz przypomnę 1) Remont dróg zlokalizowanych przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 245.992 zł,
2) Remont drogi w Lewinie Brzeskim ul. Krasickiego 139.905 zł,
3) Budowę drogi gminnej w m. Różyna 68.077 zł,
4) Budowę drogi ul. Nowowiejska w Łosiowie 61.094 zł,
5) Zakup gruntu pod drogę gminą w Lewinie Brzeskim ul Fabryczna ( 30.000 zł )
6) Budowę hali sportowej w Łosiowie - 1.777.242 zł,
7) Remont mieszkań romskich 67.066 zł,
8) Zagospodarowanie centrów wsi 103.721 zł
9) Remont nawierzchni boiska i bieżni przy PSP w Lewinie Brzeskim 318.014 zł,
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10) Budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby
oświaty 537.331 zł
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie finansowania działalności
podstawowej (funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz dotacji celowych (dofinansowanie stanowiska
konserwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi
niepełnosprawnymi, propagowanie sportu masowego jak również przez Stowarzyszenie Caritas realizowano zadanie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej).
Na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Gmina
posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz
z tyt. udzielonego poręczenia w wysokości 8.037.862 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem
na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowi 21,01 % .
Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że rok 2015 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację zadań gminy głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2015 r. wpłynęła kwota 776.658 zł, co stanowi 40,02 % zrealizowanych dochodów majątkowych.
Budżet gminy za 2015 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową .
Proszę P. Skarbnik o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. a następnie
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Rak o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie
wykonania budżetu.
Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2015 rok.
ppkt 2

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 102/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015r.
Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
ppkt 3

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wyników pracy Komisji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.,dokonano na posiedzeniach Komisji
w dniu 31 maja 2016r. oraz odczytał uchwałę w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 2015
rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 251/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2015r.
Protokół Komisji stanowią załącznik Nr 9 do protokołu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
ppkt 4

Następnie poprosił Przewodniczących pozostałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko
Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawo-
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zdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności 3 członków Komisji - jednogłośnie
3 głs. „za”).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte
na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym z
wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego w obecności 7 radnych – jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie.
ppkt 5

Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniem.

Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że nad sprawozdaniem dyskutowano na posiedzeniach Komisji, na
których również były zadawane pytania a odpowiedzi udzielali Burmistrz Artur Kotara i Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska dlatego nikt w chwili obecnej nie zabrał głosu w dyskusji.
ppkt 6
lit a

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/217/2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
lit b

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/218 /2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Burmistrz Artur Kotara złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium, przypomniał o zrealizowanych
inwestycjach złożył podziękowanie dla kierowników, pracowników Urzędu za prace nad realizacją budżetu
oraz sołtysom i radnym za współpracę przy wykonaniu budżetu.
Poinformował, że zostały podpisane w dniu dzisiejszym dwie umowy na dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na realizację programu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” a wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz.
Do pkt 9

Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie
Lewin Brzeski za 2015 rok nie wniosła uwag,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury
w gminie Lewin Brzeski za 2015 rok i również nie wniosła uwag,
Nie podjęto dyskusji nad sprawozdaniem.

Rada Miejska przyjęła niniejsze sprawozdanie do wiadomości.
Do pkt 10

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.

ppkt 1

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/219/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 2

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/220/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

ppkt 3
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o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała wraz z autopoprawką przedstawioną na posiedzeniu Komisji
pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała wraz z autopoprawką przedstawioną na posiedzeniu
Komisji pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
27 czerwca 2016r do załącznika Nr 1 projektu uchwały dot. wprowadzenia zmian w pkt. III. Zwiększenie
planowanych wydatków :
 w Dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zmniejsza się kwotę z 31.583 zł na kwotę 31.228 zł.;
 dodaje się Dział 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na kwotę 355 zł.
Uzasadnienie - wprowadzona zmiana dotyczy zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 355 zł pobranej
w nadmiernej wysokości w 2012r. (pismo Ministerstwa Finansów).
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do projektu uchwały i wprowadzonej autopoprawki.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/221/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Do pkt 11

Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak :
1) w dniu 14 czerwca 2016r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Brzegu z dnia 20 maja 2016r., w którym zwracają się z apelem o podjęcie działań zmierzających do uwzględniania na etapie projektowania i wykonawstwa inwestycji i remontów prowadzonych przez samorządy i jego jednostki problemów z likwidacją barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych;
2) uchwały gmin województwa opolskiego dot.
 wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola,
 poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie utworzenia zasiłków
wyrównawczych,
 poparcia APELU Sejmiku Województwa Opolskiego o współfinansowanie Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
Od ostatniej sesji do obecnej otrzymał zaproszenia na uroczystości i posiedzenie jednostki pomocniczej
gminy, w części z nich uczestniczył a w pozostałych ze względu na sprawy zawodowe nie mógł wziąć udziału.
W tych, których nie mógł uczestniczyć to:
 posiedzenie Rady Samorządu Miasta,
 obchody 70-lecia OSP w Skorogoszczy,
 piknik majowy z okazji Dnia Matki organizowany przez Sołectwo Chróścina,
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natomiast brał udział w obchodach jubileuszu 25-lecia powstania kościoła p.w. Piotra i Pawła w Oldrzyszowicach.
Do pkt 12

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego - w związku
z nieobecnością na sesji Radnego Sejmiku Województwa i Radnych Powiatu Brzeskiego informacja nie
została przedstawiona.
Do pkt 13

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że Burmistrz Lewina Brzeskiego udzielił ustnie inną odpowiedź na zgłoszony wniosek dot. ustawienia ograniczników przy latarniach na Placu Wolności w Skorogoszczy od otrzymanej pisemnie odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2016r.
Do pkt 14

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Lewin Brzeski złożył podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu VIII Memoriału im. Mieczysława Kawiaka
Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy zwrócił się z zapytaniem, czy został złożony wniosek o dofinasowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza?

Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej zwróciła się z zapytaniem, czy we wsi Stroszowice będzie budowany chodnik ?

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się budowa odcinka chodnika pomiędzy miejscowościami Lewin Brzeski – Kantorowice?

Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zadane pytania dla:
1) Sołtysa Stanisława Piszczek – złożony został wniosek przez Spółkę „Hydro-Lew” , termin rozpatrzenia
wniosków przewidziany jest na m-c listopad br.;
2) Radnej Anny Zacharewicz – jest szansa budowy chodnika w roku przyszłym w m. Stroszowice ale tylko
na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Dróg Powiatowych o częściowym współfinansowaniu
przez gminę realizacji zadania. Jednak na realizację tego typu zadania oczekują mieszkańcy Przeczy odcinek przez Przeczę do dworca PKP, Stroszowice i mieszkańcy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim (prawa
strona) od drogi wojewódzkiej;
3) Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzeja Grabnego - zostało podpisane porozumienie
z Zarządem Dróg Wojewódzkich na projekt budowy chodnika.
Radny Robert Laszuk zaprosił obecnych na „Lewińskie spotkania – festiwal sztuki osób niepełnosprawnych”, które odbędzie się 29 czerwca 2016 roku na rynku w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 15

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski będące w naszej kompetencji zostaną w miarę możliwości realizowane natomiast pozostałe zostaną przekazane do rozpatrzenia jednostkom i instytucjom ,
których dana sprawa dotyczy.
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Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński w odniesieniu do zgłaszanych wniosków dot. ustawiania
dodatkowych znaków przy drogach, czy progów zwalniających uważa, że nie przyczyni się to do bezpieczeństwa na drogach wręcz przeciwnie może spowodować niedogodności dla mieszkańców . Przykładem
może być dokonana zmiana organizacji ruchu dla samochodów ciężarowych w Lewinie Brzeskim. Dlatego
warto zastanowić się nad wprowadzaniem dodatkowych znaków przy drogach, czy przyniosą one oczekiwane rezultaty.
Do pkt 16

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1525 zamknął
obrady XXI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

