PROTOKÓŁ NR XXII/2016

z XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 września 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 P. Zbigniewa Kłaczek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Komendanta Komisariatu Policji
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
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 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Radny Robert Laszuk, Radny Jacek Kieroński i Radny Przemysław Ślęzak.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3

Do porządku obrad nie zgłoszono wniosków i zmian w związku z tym przedstawia się on następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2015r.
Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 czerwca 2016r. do dnia
09 września 2016r. ;
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
9. Podjęcie uchwał :o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
2) w sprawie likwidacji Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Lewinie
Brzeskim i utworzenia jednostki organizacyjnej realizującej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy oraz nadania jej statutu;
3) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego
w Gminie Lewin Brzeski”;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin
zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania;
5) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
6) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oznaczonej symbolem 37 MWn w centrum miasta Lewin Brzeski;
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin
Brzeski;
9) w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski ;
10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019;
11) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.
Podjęcie stanowiska w sprawie :
1) ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina zatwierdzonego
uchwałą Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25 poz. 661 z dnia 12 kwietnia 2005r.;
2) ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą
Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4

Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokołu z XXI sesji , która odbyła się w dniu
28 czerwca 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 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z XX sesji
Do pkt 5

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radna Grażyna Michalska z Buszyc :

1) wnosi w imieniu mieszkańców miejscowości Różyna i Buszyce prosi o wyrównanie drogi powiatowej
z Różyny do Buszyc oraz z Buszyc do Lewina Brzeskiego;
2) prosi o interwencję u właściciela Firmy COTON o nie składowanie na drodze gminnej opon, co powoduje
, że droga jest nieprzejezdna.

Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy :
1) wnosi o sprawdzenie, kto i dlaczego zasypuje stare koryto rzeki Nysy Kłodzkiej w Skorogoszczy (ul. Za
Nysą);
2) wnosi o ustalenie, kto jest właścicielem odcinka drogi ul. Za Nysą w Skorogoszczy (jest to stara droga
prowadząca na dawny most na rzece Nysie Kłodzkiej) ponieważ droga nie jest porządkowana;
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3) wnosi w imieniu mieszkańców osiedla Kolonia z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i dorosłych prosi
o wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) Skorogoszcz – Przecza.

Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego wnosi aby w trybie pilnym podjąć decyzje o remoncie lub zamknięciu
chodnika przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim, po stronie zachodniej ulicy. W minionym tygodniu na skutek
nierówności upadły dwie seniorki mieszkające przy tej ulicy. Wcześniej również dochodziło do upadków. Nadchodzi zima i będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie.
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic:

1) zwraca się z prośbą w imieniu mieszkańców wsi Mikolin i własnym o utrzymanie w czystości Pomnika
Żołnierzy Radzieckich w Mikolinie. Pomnik leży na terenie Gminy Lewin Brzeski. Jest to nasza wizytówka,
a zarazem nasz obowiązek dbanie o to miejsce pamięci. Obecnie remontem i porządkami zajęło się Stowarzyszenie KURSK. Jednocześnie proszą o sfinansowanie tablicy informacyjnej o tym obiekcie z krótką
jego historią. Na pomniku znajduje się stara tablica w języku rosyjskim;
2) w imieniu mieszkańców miejscowości Borkowice, Błażejowice, Golczowice, Mikolin zwraca się z prośbą o
rozważenie możliwości uruchomienia transportu publicznego. W chwili obecnej mieszkańcy tych miejscowości nie mają możliwości dojazdu do Lewina Brzeskiego w celu załatwienia spraw urzędowych, jak
również zakupów.

Radny Stefan Kachel z Przeczy :
1) wnosi o zamontowanie punktu świetlnego przy posesjach w Przeczy Nr 33A i 32C,
2) ponawia wniosek (złożony na XXI sesji w dniu 28 czerwca 2016r.) w sprawie ustawienia na drodze
z Lewina Brzeskiego do Przeczy znaku pierwszeństwa przejazdu przy moście rzeki Ścinawka . Zwężenie
jezdni na moście jest tak duże, że nie mieszczą się dwa samochody.
Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej:

1) w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą o dokonanie oceny czy stary dąb rosnący obok krzyża w
Nowej Wsi Małej można uznać jako pomnik przyrody;
2) prosi o wystąpienie do policji o częstsze kontrole prędkości jazdy samochodów przez wieś .
Do pkt 6

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny wnosi o:
1) wykonanie 15mb chodnika od mostu do zejścia na teren rekreacyjny;
2) ponaglić wniosek w sprawie wykonania pasów w celu umożliwienia przejścia na pasaż handlowy od
ul. Kościuszki i ul. Moniuszki;
3) wykonanie i zamontowanie tablicy z nazwą ul. Nysańskiej.
Do pkt 7

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2015r.
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat był omawiany na podstawie przesłanych materiałów przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na posiedzeniach stałych Komisji Rady.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Kłaczek omówił przesłaną radnym informacje nt. Aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2015r. zwracając
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szczególną uwagę na organizowane szkolenia zawodowe m.in. dla absolwentów szkół średnich, którzy nie
posiadają wyuczonego zawodu. Jakie pozyskano środki z różnych programów na aktywizację zawodową.
P. Marcin Bystrzycki Informatyk z Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił w jaki sposób można korzystać
z uzyskania informacji o ofertach pracy.
Dyrektor Zbigniew Kłaczek udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Romana Pudło dotyczące ponoszonych kosztów szkolenia bezrobotnych oraz dla Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców
P. Andrzeja Grabnego na zapytanie dotyczące możliwości podpisywania listy przez bezrobotnych z terenu
gminy Lewin Brzeski w Lewinie Brzeskim.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powitał Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotarę, który przybył
na obrady sesji.
U w a g a : stan Radnych wynosi 13 – doszedł Radny Robert Laszuk.
Stanowiska Komisji przedstawili - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk
i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 5 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 6 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
 Rozwoju Gospodarczego - przyjęła do wiadomości nie zgłaszając zapytań i uwag.
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przyjęła do wiadomości nie zgłaszając zapytań i uwag.
Do pkt 8
ppkt 1

Przyjęcie :

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 czerwca 2016r. do dnia 09 września 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” ;
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego.
ppkt 2

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ;
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”;
 Rewizyjna – zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie 3 głs. „za” ( stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę nr 345/2016 z dnia 9 września 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2016r., która jest pozytywna.
(Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.
Do pkt 9
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/222/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 2

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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.
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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 XXII/223/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 3

w sprawie likwidacji Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Lewinie
Brzeskim i utworzenia jednostki organizacyjnej realizującej wspólną obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy oraz nadania jej statutu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 XXII/224/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 4

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Autopoprawka Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 7 głs. „za”
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - 4 głs. „za” przy
1 głs. „wstrzymującym się”.
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 XXII/225/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

ppkt 5

7

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia
przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, przedłużającego
okres jego obowiązywania.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 XXII/226/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
ppkt 6

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 XXII/227/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 7

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Kserokopia opinii UOKiK stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” ,

 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/228/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
ppkt 8

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem 37 MWn w centrum miasta Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 XXII/229/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
ppkt 9

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin
Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 XXII/230/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

ppkt 10

9

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały - wnioski zgłoszone na posiedzeniach stałych Komisji stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podkreślił, że temat był dokładnie wyjaśniany, wiele poprawek
wniosły Komisje po dokładnym analizowaniu treści strategii.
Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 7 głs. „za” wraz ze zgłoszonymi
poprawkami , które zostały wniesione do projektu strategii autopoprawką przez Burmistrza Lewina
Brzeskiego,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 5 głs. „za”.

Radny Dariusz Zięba w związku z nie otrzymaniem w wersji papierowej projektu strategii przed posiedzeniem komisji, do jej treści może w chwili obecnej zgłosił uwag a mianowicie - uważa, że należałoby dopisać
we wstępie w zdaniu „Niniejsze opracowanie jest zgodne w swoich założeniach m.in. z następującymi strategicznymi dokumentami regionu:
 Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku,
 Strategią Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 – 2020,
 Strategią Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020.”
Uważa, że bardzo ważną przy opracowaniu strategii gminy jest Strategia Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej
, którą należałoby wprowadzić do tego dokumentu.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że nasza strategia gminy powinna być zgodna ze strategiami wyższego
rzędu tj. powiatu, województwa, kraju.

Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza wyjaśnił, że strategia gminy była opracowana na podstawie wymienionych dokumentów, natomiast w sytuacji gdybyśmy chcieli naszą strategię dopasować do Strategii BrzeskoOławskiej Wsi Historycznej, wówczas musi znaleźć to odzwierciedlenie w całym dokumencie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk, zwrócił uwagę dla Radnego Dariusza
Zięby, że na posiedzeniu komisji zostało ustalone, że wszystkie uwagi lub wnioski czy też proponowane poprawki będą przesyłane pocztą e-mail aby urzędnik prowadzący daną sprawę, miał czas zapoznać się z proponowanym wnioskiem i sprawdzić go pod względem formalno-prawnym.
Radny Dariusz Zięba zgłosili o wprowadzenie poprawek następujących poprawek:
1) na str. 7, pkt. 4, ppkt. 12: po słowie „...niepełnosprawnych” dopisuje się słowa: i długotrwale chorych.
2) na str. 9, pkt. 7 ppkt. 4: w nawiasie po słowie „wydawnictwa” dopisuje się słowo: i filmy.
3) a str. 14 w tabeli nr 2, wiersz 2 Błażejowice: w ostatniej kolumnie „% całości” dokonuje się zmiany oczywistej omyłki pisarskiej z cyfry 80 na cyfrę 8.
4) a str. 17 pkt. 4.2.1 w wierszu nr 4 dopisuje się cyfrę – 1 – po sformułowaniu „... Przedszkola Publicznego
Nr”.
5) na str. 42 w wierszu nr 3 zmienia się słowa „Szlak św. Jakuba” na: Droga św. Jakuba.
6) na str. 63 w opisie m. Skorogoszcz:
- w piątym akapicie zmienia się słowa „stadnina koni” na stajnia koni,
- w 8 akapicie słowo „neogotycki” zmienia się na słowo neoromański,
- w drugim wierszu od dołu po słowach „...i wieżą ciśnień” dopisuje się słowa: oraz dawnym folwarkiem.
7) na str. 81:
- w 7 wierszu zmienia się słowo „Katarzyny” na: Jakuba,
- w 11 wierszu słowo „zburzony” zmienia się na: uszkodzony.

10

Radna Ilona Gwizdak z Borkowic zgłosiła
- w opisie m. Mikolin dodaje się następujący opis:
Kaplica cmentarna - w stylu późnobarokowym, wybudowana jako kaplica grobowa Jana Fryderyka von Sauera, który zmarł w 1779 r. Orientowana, murowana z cegły, otynkowana. Prostokątna, sklepiona kolebkowo-krzyżowo. Na zewnątrz narożniki zaokrąglone, ujęte lizenami. Okna zamknięte półkoliście. Po gruntownym remoncie, w roku 2015, kaplica została poświęcona św. Janowi Nepomucenowi. Drewniana figura
świętego znajduje się w jej wnętrzu.
Burmistrz Artur Kotara wnosi jako autopoprawkę o następującej treści:
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 XXII/231/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
ppkt 11

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
 Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 7 głs. „za” wraz ze zgłoszonymi
poprawkami, wniesione do projektu strategii autopoprawką przez Burmistrza Lewina Brzeskiego”
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 5 głs. „za” wraz ze zgłoszonymi poprawkami , wniesione do projektu strategii autopoprawką przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Autopoprawka do projektu uchwały - wnioski zgłoszone na posiedzeniach stałych Komisji stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
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 XXII/232/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
ppkt 12

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/233/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Do pkt 10
ppkt 1

Podjęcie stanowiska w sprawie :

ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina zatwierdzonego uchwałą
Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 25 poz. 661 z dnia 12 kwietnia 2005r.;
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Stanowisko w powyższej sprawie.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
ppkt 2

ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą
Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do stanowiska, która stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Stanowisko w powyższej sprawie.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.

Do pkt 11
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Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 17 czerwca 2016r. z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Lewinie
Brzeskim. Zakres kontroli obejmował – kontrolę obiektów sportowych położonych na terenie gminy, kontrole realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie
terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja proponuje wydanie zaleceń pokontrolnych, które wskazuje
w przedłożonym projekcie uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.
Zapytań i uwag do przestawionego stanowiska i zaleceń pokontrolnych nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/234/2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.
Do pkt 12

Przewodniczący Rady poinformował ,że w okresie międzysesyjnym :
1) uczestniczył w organizowanych spotkaniach i uroczystościach m.in.
 w dniach 23 – 25 lipca 2016r. odbył podróż służbową do Gminy Szegvar na Węgrzech,
 w dożynkach gminno – powiatowych w Przeczy,
 na Europejskich Dniach Dziedzictwa w Skorogoszczy w dniu 18 września 2016r.,
 w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.
2) przesłana przez Związek Gmin Śląska Opolskiego uchwała Rady Gminy Łubniany w sprawie wyrażenia
sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola –
temat jest wszystkim znany, jeżeli będzie inicjatywa z Państwa strony, jest otwarty, żeby stworzyć projekt uchwały potępiający.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie i nie zgłosili propozycji podjęcia działań w tym temacie.

3) przedstawił pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego , które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 16 sierpnia 2016r. w celu uzgodnienia projektu uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Z naszej strony uzgodnienia wymaga obszar „Borów Niemodlińskich”, które
w niewielkiej części położona są na obszarze naszej gminy. Zgodnie z art.23 ustawy o ochronie przyrody,
projekt uchwały, który został nam przysłany wymaga uzgodnienia z właściwą miejscową radą gminy
a nie przedstawienie stanowiska w okresie miesiąca od daty otrzymania projektu uważa się za uzgodnienie projektu. Rada Gminy może odmówić uzgodnienia projektu gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby
do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w stopniu nieproporcjonalnym do wartości w jakim obszar chronionego krajobrazu ma chronić. Zbadane zostały zapisy projektu uchwały i przyjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje ograniczenia możliwości rozwojowej gminy wynikającej z ustaleń studium uwarunkowań. Mając na uwadze przedmiotowy
projekt uchwały proponujemy odstąpić od zajęcia stanowiska z uwagi na termin, który upłynął.
Następnie przedstawił projekt pisma – odpowiedzi, zgodnie z którym Rada Miejska odstępuje od zajęcie
stanowiska.
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Radni poparli przez aklamację propozycję Przewodniczącego Rady.

Do pkt 13

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.

Radny Rady Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek i Alojzy Witoń poinformowani jakie sprawy były omawiane
na sesji Rady Powiatu oraz o zgłoszonych wnioskach z gminy Lewin Brzeski do władz powiatu.

Radny Robert Laszuk zgłosił aby przy budowie odcinka chodnika przy drodze powiatowej dojścia do „Wzgórza Wodniaka” oznaczyć przejście dla pieszych na ul. Nysańską w Lewinie Brzeskim.
Radny Stefan Kachel w związku ze zgłoszonym wnioskiem proponuje aby Radni Rady Powiatu zgłosili wniosek o założenie progów zwalniających w Nowej Wsi Małej.

Radny Dariusz Zięba poprosił o zgłoszenie wniosku w sprawie budowy chodnika w m. Skorogoszcz przy drodze powiatowej Skorogoszcz – Przecza na odcinku zabudowanym.
Radny Adam Dziasek zaproponował aby przez montaż finansowy występować o realizację inwestycji – budowy chodników.
Do pkt 14

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radny Roman Pudło przypomina o nie zrealizowanym wniosku w sprawie utrudnionego wjazdu od strony
dwora PKP na parking przy ul. Kościuszki (naprzeciw apteki) w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 15

Wolne wnioski i informacje.
Do pkt 16

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 17

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1700 zamknął
obrady XXII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

