PROTOKÓŁ NR XXIII/2016

z XXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 14 października 2016r. w saIi narad
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Radnych,
 P. Piotra Cierpisz inspektora ds. zarządzania kryzysowego.
Do pkt 2

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że
sesja jest prawomocna, zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 marca 2016r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 2,3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
na lata 2015 – 2020.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej :

1) prosi o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na słupie obok posesji nr 8a w Nowej Wsi Małej;
2) prosi o zamontowanie oświetlenia na przejściu z ul. Kościuszki do ul. Narutowicza (obok posesji ul.
Kościuszki 30a) w Lewinie Brzeski. Przejściem tym, przechodzi dużo osób zarówno z osiedla jak
i budynków wielorodzinnych.

2

Radnego Roberta Laszuk z Lewina Brzeskiego po- nowił wniosek o zamontowanie barierek- poręczy
ułatwiających schodzenie lub też wchodzenie na alejkę spacerową kasztanową umiejscowioną na koronie
wału przeciwpowodziowego wzdłuż ulicy Aleja Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim w kierunku Kantorowic. Z konsultacji z osobami niepełnosprawnymi jak również z osobami starszymi o ograniczonych możliwościach ruchowych wynika, aby ta poręcz ułatwiająca z i wchodzenie winna być zamontowana w części środkowej rozdzielającej schody od podjazdu dla wózków. Proszę również o wykonanie podjazdu dla wózków
w istniejącym wejściu z przejścia dla pieszych na w/w alejkę, na wysokości cmentarza. Wykonanie w/w infrastruktury technicznej w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych i wszystkim
innym z dysfunkcją ruchu korzystających z tej nie wątpliwie bardzo uroczej alei. Z chwilą montowania barierki - poręczy przy wejściu na w/w alejkę proszę o dokonanie remontu tego wejścia, ponieważ z przyczyn
naturalnych schody i krawężniki uległy deformacji.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa prosi o:

1) poprawę nawierzchni lewoskrętów przy zjeździe z drogi krajową od Buszyc na drogę powiatową
do Lewina Brzeskiego oraz z drogi krajowej od Skorogoszczy na drogę wojewódzką do Lewina
Brzeskiego;
2) poprawienie nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Łosiowie przy posesji nr 3 po wykonywanych pracach
przez wodociągi;
3) udzielenie informacji, czy po przebudowie rzeki Nysa Kłodzka i budowie na niej jazów będzie budowana elektrownia wodna lub inny sposób ich wykorzystania. – odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów w parku w Skorogoszczy oraz usunięcie i przycięcie tych konarów, które zwisają zbyt nisko utrudniają wykaszanie i przemieszczanie się alejkami parkowymi.
Do pkt 5
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :

zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej
oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 –
2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że w dniu 18 października 2016r.
wszyscy przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej oraz Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu podpiszą porozumienie.
Porozumienie oraz Program stanowić będą wyrażenie i potwierdzenie woli współpracy wszystkich partnerów na rzecz poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania
zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Radny Robert Laszuk uważa, że przystąpienie do porozumienia przyczyni się do wspólnych działań w razie
powstania zagrożeń.
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem czy porozumienie wiąże się ze środkami finansowymi.

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że na chwilę obecną nie, jest to pomoc miedzy gminami w przypadku
wystąpienia zjawisk ekstremalnych.
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Inspektor Piotr Cierpisz udzielił wyjaśnień na zapytania Radnych dotyczące prowadzonych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/235/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Do pkt 6

Wolne wnioski i informacje.

Radna Ilona Gwizdak podziękowała za udzieloną odpowiedź na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i programem jaki nasza gmina ustala corocznie. Popiera działania jakie w ramach programu są realizowane i wnosi o rozważenie propozycji w przypadku wydzielenia w ciągu roku w budżecie gminy dodatkowych środków na dodanie jednego małego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
przeznaczeniem dla szerszej grupy odbiorców, mieszkańców gminy w otwartym konkursie ofert.
Radna Grażyna Michalska popiera zgłoszoną propozycje o wspomożenie małych stowarzyszeń działających
w gminie.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem nt. wizyty Minister Edukacji Narodowej w naszej gminie.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, jak będzie przebiegała wizyta.
Do pkt 7

Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Do pkt 8

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1443 zamknął
obrady XXIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

