PROTOKÓŁ NR XXIV/2016

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 października 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 Komendanta Komisariatu Policji
 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnego Rady Powiatu Brzeskiego,
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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecny na sesji - radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił:
1. Wniosek ustny o wycofanie z porządku obrad pkt 4 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
2. Wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów
uchwał:
1) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
2) w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz
z budową nowej przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
informując, że niniejsze projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji, które wydały do nich
opinie.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kolejno przedstawionych
wniosków i tak :
1) wniosek Przewodniczącego Rady,
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek.
2) wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego,

2

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek
Po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętymi wnioskami porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie:
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 września 2016r.
do dnia 10 października 2016r. ;
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 – 2016.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
3) w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania
zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
6) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
7) poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową nowej
przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg,
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
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

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej:
1) zapytała kto będzie odpowiedzialny za doprowadzenie drogi Nowa Wieś Mała – Jasiona do
pierwotnego stanu . Droga jest zabłocona błotem przez samochody rolnicze wywożące buraki, jest na
drodze bardzo ślisko,
2) prosi o dokonanie wycinki suchych gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej Kantorowice – Ptakowice.
Radny Dariusz Ziębę ze Skorogoszczy wnosi o:
1) wyprostowanie 2-ch przekrzywionych latarni na Placu Wolności w Skorogoszczy;
2) zabezpieczenie latarni na Placu Wolności w Skorogoszczy poprzez postawienie ogranicznika który
uniemożliwiłby parkowania pojazdów samochodowych, ponieważ parkujące pojazdy uszkadzają
stojące latarnie na Placu Wolności w Skorogoszczy od ul. Krajowej.

Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o imienne wyznaczenie
pracownika Urzędu Miejskiego w celu dokonania przeglądu wszystkich ulic w mieście Lewin Brzeski i tam
gdzie krzewy, żywopłot oraz gałęzie rosnących drzew przy chodnikach utrudniają wręcz uniemożliwiają
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bezpieczną komunikację pieszą osobom z nich korzystającym. Wszystkie te miejsca należy zlokalizować a
następnie wystąpić do właścicieli posesji lub zarządców dróg o pielęgnacyjne przycięcie ich w taki sposób,
aby nie powodowały utrudnień i nie stwarzały zagrożenia dla ludzi poruszających się chodnikami. Gałęzie
drzew nie powinny zwisać niżej jak minimum 2,20m nad chodnikiem. Pragnę nadmienić, że temat ten był
już zgłaszany parę miesięcy temu przez Radę Samorządu Mieszkańców i do tej pory nie doczekał się
realizacji.

Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zapytał o realizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic zwraca się z prośbą o wyjaśnienie mechanizmu tworzenia projektów
uchwał. Na komisję oraz sesję Radni Rady Miejskiej otrzymują materiały, które poddawane są dyskusji,
a potem głosowaniu. Czy można brać udział w tworzeniu projektów uchwał w Gminie Lewin Brzeski?
Wg Niej Radni powinni brać udział w tworzeniu uchwał, będących różnymi dokumentami dotyczącymi
naszych mieszkańców.
Do pkt 5

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa podziękował Burmistrzowi za wykonany plac zabaw w sołectwie Wronów.
Podkreślając, że mamy Burmistrza z prawdziwego zdarzenia, dba o wszystkie miejscowości w gminie.
Następnie zwrócił się z prośbą, aby teraz zgłosić uwagi i wnioski, które mógłby przedstawić na
posiedzeniu Rady Powiatu, ponieważ w związku z posiedzeniem Komisji Rady Powiatu będzie musiał
wcześniej opuścić obrady sesji.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatu o interwencję w sprawie przekazania krzyża
do sołectwa Golczowice.

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że wg otrzymanego pisma
w zeszłym roku miały być przy stacji PKP postawione stojaki na rowery, do tej pory nie zostały postawione.
Miała być zmieniona koncepcja zagospodarowania placu przy PKP, czy w tej kwestii coś się zmieniło?
Do pkt 6
ppkt 1

Przyjęcie:

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 września 2016r. do dnia
10 października 2016r. ;
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, sprawozdanie szczegółowo omawiane było na posiedzeniach
stałych Komisji Rady.
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 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”

Zapytania i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 – 2016;
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do informacji, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”. Dodał, że są szkoły
które cały czas utrzymują poziom wyników, ale są także szkoły że ich wyniki spadają, widać to na
podstawie obecnych kryteriów oceny.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”

Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim Zuzanna Gwarys zabierając głos odniosła się do przedstawionego
omyłkowo wskaźnika wyników egzaminu innej szkoły przy Gimnazjum w Lewinie Brzeskim informując, że
tego błędu można było uniknąć gdyby Dyrektorzy zostali zaproszeni na posiedzenie komisji. W zeszłym roku
zaproszono nas, gdzie była szczegółowo analizowana, dyskutowana informacja o realizacji zadań
oświatowych. A w tym roku brakuje jej tego spotkania. Gdyby uczestniczyła w posiedzeniu komisji to
udałoby się odkryć błąd, ponieważ przedstawione wskaźniki nie dotyczyły szkoły, w której jest dyrektorem.
Wyjaśniła, że wystarczyło tylko spojrzeć na wykres i informację pod wykresem, że za 3 lata w gimnazjum
będzie tylko 77 absolwentów i to już uniemożliwia identyfikację tego wykresu z gimnazjum w Lewinie
Brzeskim. Ponieważ w jednym roku było 96 absolwentów a za trzy lata wychodzi ze szkoły 231. Jeszcze raz
podkreśliła, że można było uniknąć tych nieporozumień gdyby dyrektorzy szkół uczestniczyli
w posiedzeniu komisji. Dlatego też prosi o ich zapraszanie na posiedzenia komisji.

Radny Robert Laszuk powiedział, że już na posiedzeniu komisji informował, że materiały otrzymał dopiero
w piątek wieczorem i wydawało Mu się, że jeśli zostanie w poniedziałek wysłane zaproszenie do dyrektorów
to będzie za późno a może też dyrektorzy otrzymali już informację, że nie będą zapraszani, ponieważ taka
informacja miała wyjść z urzędu. Nie chciałem dodatkowo namieszać. Decyzja należy do Mnie, kogo
zaprosić na posiedzenie komisji i na to zwrócił uwagę w Biurze Rady. Kolejna sprawa to w zeszłym roku
doszły do Niego głosy tak podobno mieli się o mnie wypowiadać niektórzy dyrektorzy, że „ten Laszuk
wysłowić się dobrze nie potrafi a może liczyć też, a chce dyrektorów rozliczać”. Również Przewodniczący
Rady Samorządu Miasta p. Andrzej Grabny zresztą sam mówił, został obgadany, też ze strony niektórych
dyrektorów szkół. Komisja nigdy nie traktowała spotkań z dyrektorami szkół jako ich rozliczanie. Zwrócił
uwagę Pani Dyrektor, że nie 231 absolwentów tylko 221. A kto odkrył błąd to nie będzie się chwalił.
Ponadto w otrzymywanych informacjach liczba uczniów przystępujących do egzaminów nie zawsze zgadza
się z liczbą uczniów uczęszczających do danej szkoły. Zdarza się to tak jak materiały są drukowane szybko
i w zmniejszonej czcionce to jest sporo liter i cyfr rozmazanych. Może wysłowić się nie umie, ale jest
dociekliwy, do nikogo nie ma pretensji. Każdy z nas popełnia błędy, rzeczą ludzką jest się mylić i rzeczą
ludzką jest naprawić. Nie ulega wątpliwości to, że gimnazjum w Lewinie Brzeskim ze szkoły sukcesu schodzi
w szkołę wspierającą sukces. Podkreślił, że biorąc pod uwagę obecne parametry mierzenia jakości
nauczania i tak PSP Łosiów, PSP Lewin Brzeski i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim ma bardzo dobre wyniki
nauczania. Ponadto na posiedzeniu komisji, zaznaczył, że Burmistrz w m-cu czerwcu br. chwalił sukcesy
gimnazjum w Lewinie Brzeskim a w przedłożonej informacji jest inaczej. I na tej podstawie wykryto błędy.
Na zakończenie powiedział, że od przyszłego roku dyrektorzy szkół będą zawsze zapraszani.

Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszej informacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 7
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek
komisji – Komisja wnosi o wystąpienie do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w zakresie zwolnienia właścicieli budynków gospodarczych z podatku od nieruchomości.

Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że w niektórych budynkach gospodarczych jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że dotyczy to stodół, budynków gospodarczych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zwrócił się do Radcy Prawnego o opinię w sprawie
możliwości zwolnienia budynków gospodarczych z podatku.

Radca Prawny Sławomir Ostrowski powiedział, że w ustawie wymienione określenia oznaczają kategorie
obiektów budowlanych, co nie daje możliwości rozdzielenia. Natomiast zastosowanie indywidualnego
zwolnienia określonych kategorii podmiotów mogłoby być niedopuszczalne. Ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych określa maksymalne stawki podatku do określonych obiektów. W ustawie nie ma odesłania do
poszczególnych klasyfikacji obiektów budowlanych. Brak jest możliwości wydzielenia obiektu określonego
jak stodoła. Nie zajmie na dzisiejszej sesji stanowiska w tej sprawie.
Radny Władysław Górka zapytał o możliwość określenia nieruchomości – budynek gospodarczy.

Radca Prawny odpowiedział, że jest to również zdefiniowane potoczne pojęcie. Zaproponował, że dokona
analizy i przygotuje w tej sprawie informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wraz z Radcą Prawnym przygotują wystąpienie do
Związku Gmin Śląska Opolskiego do przedłożonego wniosku Komisji RiOŚ.
Radni przez aklamacje poparli propozycje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Dariusz Zięba poinformował, że aby był oddźwięk to będzie głosował przeciw podnoszeniu stawek
podatku od tych nieruchomości, aby zaznaczyć o swoim niezadowoleniu, zachęca do pozostawienia obecnej
stawki podatku.

6

Radca Prawny Sławomir Ostrowski poinformował, że problemem jest to, że ustawa o podatkach i opłatach
rodzajowo klasyfikuje poszczególne użytki do odpowiednich kategorii i w ramach tych kategorii nie
wydzielono obiektów typu jak stodoła. Rada musi zgodnie z zasadami legislacji ustalać stawki podatku.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała
pozytywnie proponowane stawki podatku.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że zakładając, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony to może na
ten czas nie podnosić stawek podatku od budynków pozostałych (stodoły, budynki gospodarcze).

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że należy mieć na uwadze konsekwencje finansowe w przypadku
pozostawienia obowiązujących stawek podatku.
Wywiązała się dyskusja w sprawie ustalenia stawek podatku w której udział wzięli: radny Roman Pudło,
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, radny Robert Laszuk.

Radny Mieczysław Adaszyński zabierając głos powiedział podkreślając, że wpływy z opłat podatków
lokalnych to są dochody własne gminy. Jeśli odstąpimy od podnoszenia tych stawek albo obniżać to
będziemy zmniejszać dochody gminy. Jeżeli radny Dariusz Zięba mówi, że zagłosuje dla zasady przeciw to
w takim razie dla zasady zgłosi wniosek o wstrzymanie środków na realizację zadań w miejscowości
Skorogoszcz.
Ponownie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Zięba, radny Mieczysław Adaszyński,
radny Robert Laszuk, radna Ilona Gwizdak.
Na tym dyskusja się zakończyła.

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

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głs. „za” przy 3 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/236/2016 w powyższej sprawie. Radny Dariusz Zięba głosował „przeciw” (wpisano
na wniosek radnego). Radny Mieczysław Adaszyński stwierdził, że głosował „za”, pomimo, że jest
niezadowolony ze stawek podatku (wpisano na wniosek radnego)
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Robert Laszuk, radny
Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, radny Mieczysław Adaszyński.
ppkt 2

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/237/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 3

w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/238/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 4

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania
zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/239/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 5

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.

Stanowisko Komisji :

8

- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/240/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 6

przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
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 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim
o poinformowanie celu wydatkowania wydzielonych środków dla Komisariatu Policji.
Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Wojciech Andruchów poinformował o przeznaczeniu
otrzymanych środków.

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że to Rada Samorządu Miasta
w ramach otrzymanych środków z budżetu gminy do ich dyspozycji wydzieliła środki dla Komisariatu Policji.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą do Komendanta, jeżeli będzie możliwość wyposażenia policjantów
w latarkę, która jest bardzo potrzebna w czasie przeprowadzanych w godzinach nocnych patroli. Dodał, że
jest to jednak wielkie nieporozumienie, aby gmina musiała wspomagać Policję finansowo, ale mając na
uwadze bezpieczeństwo naszej gminy i wyposażenie Komisariatu Policji to należy wspomóc.
Radny Dariusz Zięba zapytał o podejmowane działania w przypadku stwierdzenia u osoby kierującej
pojazdem zażycia narkotyków.
Komendant Komisariatu udzielił odpowiedzi.
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/241/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
ppkt 7

poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową nowej
przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :

- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 0 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/242/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 8

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - 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 odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXIV/243/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Do pkt 10

Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz
korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
1. Informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez :
1) Przewodniczącego Rady – oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej,
2) Burmistrza Lewina Brzeskiego – oświadczeń pracowników wydających w Jego imieniu decyzje
administracyjne, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organu zarządzającego
gminną osobą prawną.
3) Urząd Skarbowy w Brzegu:
 radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
 zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
 Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4) Wojewodę Opolskiego – oświadczeń złożonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2. Zaproszenie na XXIII posiedzenie Rady Samorządu Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się w dniu
27 października 2016r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
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3. Udzielona odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego( pismo z dnia 25 października 2016r.) w sprawie
zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
(informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
4. Informacja z Urzędu (pismo z dnia 7 października 2016r.) o zabezpieczeniu na terenie miasta i gminy
Lewin Brzeski miejsc pracy do wykonywania przez osoby skazane kar ograniczenia wolności oraz prac
społecznie użytecznych ( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu).
5. Pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu ( z dnia 3 października 2016r.)
w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
6. Informacja Związku Gmin Śląska Opolskiego o działalności Związku.
Do pkt 11

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego - w związku
z nieobecnością na sesji Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego
informacja nie została przedstawiona.
Do pkt 12

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych, czy otrzymali odpowiedzi na interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji i czy mają zastrzeżenia bądź uwagi do otrzymanych odpowiedzi.

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na termin otrzymanej odpowiedzi ( 20 października 2016r.) zgłoszonego
wniosku ( po raz pierwszy wniosek złożył ustnie w Wydziale BI w okresie trwania żniw) w sprawie wymiany
tabliczki, aby właściciel prowadzący gospodarstwo rolne w Skorogoszczy mógł dojechać do swojej posesji.
W dalszym ciągu prosi o wprowadzenie zapisu na tabliczce „ za wyjątkiem dojazdu do posesji”.

Radna Ilona Gwizdak podziękowała Wydziałowi Budownictwa i Inwestycji za bardzo obszerną pozytywną
odpowiedź na zgłoszone wnioski.

Sołtys z Przeczy Stanisław Piszczek podziękował Burmistrzowi, pracownikom Urzędu za zorganizowanie
i pomoc w zorganizowaniu Gminno - Powiatowych Dożynek w sołectwie Przecza. Następnie podziękował
Dyrektorowi i pracownikom M-GDK w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 13

Wolne wnioski i informacje.

Radny Przemysław Ślęzak poinformował o odbytym Walnym Członków Stowarzyszenia Brzesko - Oławskiej
Wsi Historycznej zwracając uwagę, że w posiedzeniu bierze udział tylko połowa zapisanych członków.
Stowarzyszenie jest organem, który wspomaga gminę. Zwraca się z apelem do tych osób, którzy są
członkami a inne obowiązki nie pozwalają brać udziału w posiedzeniach o złożenie rezygnacji. Ponieważ
brak wymaganej liczby członków utrudnia pracę. Następnie poinformował o możliwościach pozyskania
środków na założenie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, budowę zielonych siłowni. Jest to wielka
pomoc dla stowarzyszeń czy osób prywatnych. Ponadto pozwala to na odciążenie budżetu gminy.
Poinformował, że w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Olszance w dniu 19 listopada br. o godz. 10.00
odbędzie się szkolenie na temat pozyskania środków na budowę zielonych siłowni i w dniu 23 listopada br.
o godz. 14.00 odbędzie się szkolenie, które pomoże przyszłym beneficjentom w pisaniu wniosków
o pozyskanie środków. Dodał, że również można pozyskać środki na edukację regionalną i w ramach tych
środków można zorganizować w naszej gminie konkurs śpiewaczy.
Kolejny temat to niepotrzebne rozmowy i dyskusje po zakończeniu sesji, a dotyczy to autopoprawki
Burmistrza Lewina Brzeskiego do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 –
2016. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego nie mógł uczestniczyć i to był błąd.
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Zwrócił uwagę, że materiały są przekazywane w wersji papierowej w kolorze czarno – białym. Gdyby radni
otrzymali tablety tak jak jest w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, to na pewno
byłyby bardziej czytelne. Nie podobała się Mu się sposób wypowiedzi Dyrektora Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim. Z tego względu, że na komisjach uczestniczą Kierownicy poszczególnych Wydziałów
Urzędu, którzy starają się na każde pytanie udzielić odpowiedzi, trudniej ma Kierownik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych ze względu na położenie placówek oświatowych. Kolejno radny powiedział, że oceniać
radnym to, co realizuje szkoła to nie jest tak, jeśli ktoś chce oceniać szkolę to niech uczestniczy przez parę
minut w szkole. Uczestnictwo Dyrektorów w posiedzeniu komisji pozwoliłoby usłyszeć od nich wyjaśnienia
na zgłoszone nasze uwagi. Dyrektorzy nie do końca mają wpływu na pracę konkretnego nauczyciela, chociaż
nauczyciele na podstawie osiągniętych wyników a tak było w gimnazjum, jeden z nauczycieli musiał
opracować program naprawczy. Tylko jest taki problem, że ta klasa zakończyła naukę w gimnazjum
a program jest realizowany w pierwszej klasie.
Radny Robert Laszuk powiedział, że tak nie jest, ponieważ program naprawczy realizowany w PSP
w Skorogoszczy osiągnął takie same wyniki z egzaminów.

Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się o wyjaśnienie, kiedy jest realizowany program naprawczy przez
nauczyciela.

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że program naprawczy jest
narzucony w szkole przez Kuratora Oświaty na podstawie ewaluacji całościowej, to kurator stwierdza, że są
w szkole niedomagania. I na tej podstawie zobowiązuje dyrektora do opracowania programu naprawczego.
Dyrektor szkoły ma obowiązek konsultować program z Burmistrzem i musi być zatwierdzony przez Kuratora
Oświaty. Program ten jest realizowany w tych klasach, które pozostały w szkole, czyli dla dwóch roczników.
Wywiązała się wymiana zdań między radnym Robertem Laszuk a radnym Przemysławem Ślęzak.

Radny Robert Laszuk przypomniał jeszcze raz o sytuacji, jakie miało miejsce po zakończonym posiedzeniu
komisji w zeszłym roku odnośnie Jego wypowiedzi. Nie zaprasza dyrektorów po to, aby ich rozliczać, nigdy
nie miał takiego zamiaru. Dyrektorzy są zapraszani, aby się dowiedzieć, co się dzieje, dlaczego tak jest, jakie
mają potrzeby.
Kolejno wywiązała się dyskusja między radnym Robertem Laszuk a radnym Przemysławem Ślęzak.

Burmistrz Artur Kotara zabierając głos odniósł się do przekazanej informacji radnego Przemysława Ślęzak
pozyskania środków ze Stowarzyszenia Brzeskiej Wsi Historycznej na zielone siłownie, informując, że gmina
posiada wszystkie informacje o możliwościach pozyskania środków ze Stowarzyszenia, a nawet ma już
opracowaną koncepcję, w których miejscowościach zamontować siłownie: Strzelniki, Borkowice, Sarny
Małe.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o osiągniętym sukcesie radnego Przemysława Ślęzak
w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO – II miejsce w kategorii chóry. Złożył
radnemu gratulacje.
Sołtys Stanisław Piszczek zapytał o termin realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Przeczy.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.

U w a g a: stan Radnych wynosi 13 – obrady opuścił Radny Władysław Górka.
Do pkt 14

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

12

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. 1558 zamknął
obrady XXIV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : H. Berezowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

