PROTOKÓŁ NR XXV/2016

z XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 listopada 2016r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXV 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 :
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnego Rady Powiatu Brzeskiego,
 Radnego Sejmiku Województwa.
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 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

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
wnioski do porządku obrad sesji :
1) z dnia 21 listopada 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Lewin Brzeski;
 przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
2) z dnia 23 listopada 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projekt uchwały
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
informując, że przedłożone zgłoszonymi wnioskami projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji i Komisje wydały do nich opinie.
Wnioski stanowią załącznik Nr 4 i 5 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków kolejno przedstawione wnioski .
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) wniosek z dnia 21 listopada 2016r.

2
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) wniosek z dnia 23 listopada 2016r.

Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji
Przyjęcie protokołu z 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 11 października 2016r. do
dnia 10 listopada 2016r.
8. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
9. Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem
zasobu gminy Lewin Brzeski.
10. Stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie gminy
Lewin Brzeski.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski.
2) przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”;
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski;
5) poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki;
6) poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;
7) poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;
8) poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
9) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lewin Brzeski;
10) przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski.
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
16. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
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Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokołów Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
poinformował, że:
1) do przesłanego radnym projektu protokołu z Nr XXII sesji, która odbyła z dnia 29 września 2016r.
zgłoszona została przez Radnego Roberta Laszuk poprawka do swojej wypowiedzi o następującej treści :
„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„
Innych poprawek nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z XXII sesji.

2) do przesłanego radnym projektu protokołu z Nr XXIII sesji, która odbyła z dnia 14 października 2016r.
nie zostały zgłoszone poprawki.
Do treści protokołu Radni nie zgłosili poprawek.

U w a g a: stan Radnych wynosi 14 salę obrad opuścił Radny Robert Laszuk.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z XXIII sesji.

Do pkt 5

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy złożył podziękowanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego za naprawienie
(wyprostowanie) 2-ch przekrzywionych latarni na Placu Wolności w Skorogoszczy oraz nawierzchni mostu
na ul. Zamkowej.
Radny Władysław Górka podziękował wszystkim, którzy pomogli przy utworzeniu placu zabaw w miejscowości Wronów.

Radna Ilona Gwizdak z Borkowic w imieniu własnym i Pani Sołtys Sołectwa Mikolin o zamontowanie lampy
oświetleniowej obok sklepu w Mikolinie. Ponadto w imieniu mieszkańców wnosi o remont nawierzchni
ul. Zielonej w Mikolinie w tym celu proponuje zwrócenie się do zarządcy drogi krajowej, który przeprowadza jej remont o przekazanie frezowiny do uzupełnienia ubytków.
Radny Roman Pudło złożył podziękowanie za wykonanie chodnika na ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim
oraz po raz kolejny poruszył temat wjazdu i wyjazdu z parkingu vis a vis apteki na ul Kościuszki w Lewinie
Brzeskim.

Radnego Stefana Kachel z Przeczy, który prosi o zwrócenie się do służb policyjnych o pouczanie pieszych
poruszających się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym i nie tylko mając na względzie Ich bezpieczeństwo o konieczności posiadania elementów odblaskowych.
U w a g a: stan Radnych wynosi 15 Radny Robert Laszuk powrócił na salę obrad.

Do pkt 6
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Sołtys Alojzy Witoń złożył podziękowania za pomoc w wykonaniu placu zabaw we Wronowie oraz za pomoc
w organizacji uroczystości jubileuszu obchodów 150 – lecia Kółek i Organizacji Rolniczych w Polsce, które
odbyły się w dniu 25 listopada 2016 roku w Domu Kultury w Łosiowie.
Do pkt 7

Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 października 2016r.
do dnia 10 listopada 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 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 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- 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 poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

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

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że niniejsza informacja została uzupełniona na
wniosek Radnego Dariusza Zięba o zapis dotyczący korony dożynkowej sołectwa Chróścina.
Uzupełnienie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Komisje nie z zgłosiły uwag i wniosków do niniejszej informacji.
Do informacji nie zgłoszono innych wniosków i uwag.

Rada Miejska przyjęła informację po wprowadzeniu uzupełnienia bez uwag.
Do pkt 9

Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem
zasobu gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Komisje nie z zgłosiły uwag i wniosków do informacji.

Do informacji nie zgłoszono innych wniosków i uwag.
Rada Miejska przyjęła informację bez uwag.
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Do pkt 10

Stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie
gminy Lewin Brzeski
Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Komisje Rady zgłosiły wnioski o uzupełnienie informacji.
Uzupełnienie do informacji stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Do informacji nie zgłoszono innych wniosków i uwag.

Rada Miejska przyjęła informację po dokonanym uzupełnieniu zapisów bez uwag.
Do pkt 11
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.

przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie i zgłosiła uwagi, które zostały przyjęte przez Burmistrza Lewina Brzeskiego - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/244/2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 2

przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Protokół z konsultacji stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
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.

Przed głosowaniem Burmistrz Artur Kotara poinformował, że to co deklarował na posiedzeniach Komisji
w trakcie roku jeżeli będzie możliwe będziemy uzupełniali środki na realizację zadań w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr XXV/245/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 3

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania 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 20 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/246/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
ppkt 4

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/247/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 5

poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za”, 2 głs. „wstrzymujących się”,
- 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 15 radnych – 13 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXV/248/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
ppkt 6

poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za”, 2 głs. „wstrzymujących się”,
- 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 15 radnych – 13 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXV/249/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 7

poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy
gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za”, 2 głs. „wstrzymujących się”,
- 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 15 radnych – 13 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXV/250/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

ppkt 8
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poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za”, 2 głs. „wstrzymujących się”,
- 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 15 radnych – 13 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXV/251/2016 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
ppkt 9

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/252/2016
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
ppkt 10

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/253/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
ppkt 11

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia dzisiejszego do projektu uchwały informując, że w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację
zadań w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem SISNS oraz zabezpieczenia środków związanych ze zwiększeniem dotacji na działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim dokonuje się przeniesień planowanych wydatków.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara i Zastępca Burmistrza Dariusz Struski objaśnili zasady działanie systemu SISMS oraz
udzielili odpowiedzi na zapytania Radnych.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przedłożony na posiedzeniu Komisji (bez autopoprawki) - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przedłożony na posiedzeniu
Komisji (bez autopoprawki) - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Wniosków i uwag do projektu uchwały i autopoprawki 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 XXV/254/2016
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
Do pkt 10

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował ,że brał udział :
1) w posiedzeniu Kapituły , która rozpatrzyła zgłoszone wnioski i wskazała osoby do uhonorowania
nagrodą „Lewińskie lwy”;
2) w wieczorze poezji upamiętniającej 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowanym przez PSP w Skorogoszczy;
3) w dniu 10 listopada 50-lecie BCM;
4) w uroczystościach upamiętniających 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w kościele
pw. NMP w Lewinie Brzeskim i kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy;
5) w dniu 23 listopada udział w gali wręczenia statuetek „Lewińskie Lwy”
6) w dniu 25 listopada w obchodach 150 – lecia Kółek i Organizacji Rolniczych w Polsce oraz jubileuszu 67-lecia Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiowie.
Do pkt 11

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
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Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Leszek Fornal poinformował obecnych, że w dniu dzisiejszym
odbyła się sesja sejmiku na którym głównym tematem obrad była m.in. współpraca zagraniczna Województwa Opolskiego (m.in. wystąpienie Prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu i zaproszonych gości).
Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata
2016 – 2022 i budżetu Województwa na 2016 r.; powierzenia realizacji zadań w kilku ciągach dróg wojewódzkich gminom; przyjęcia programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Rozmawiano
również o projekcie budżetu na rok przyszły do którego złożył następujące wnioski dotyczące naszej gminy :
1) remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 458 na terenie gminy Lewin Brzeski na odcinku Ptakowice –
Kantorowice-Lewin Brzeski do skrzyżowania z drogą krajową;
2) remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 462 i chodnika ( ul. Słowackiego) , odwodnienie drogi na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Stawową w miejscowości Łosiów;
3) dokonacie wycinki krzewów przy drodze wojewódzkiej 458 w Lewinie Brzeskim ul. Sikorskiego,
4) budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 462pomiędzy miejscowościami Kantorowice – Lewin Brzeski, po lewej stronie.
Prośba do Burmistrza o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość uczestniczenia przedstawiciela gminy w wiosennym przeglądzie dróg.
Na zakończenie poinformował o prowadzonej dyskusji na temat powiększenia Opola i o insygniach Marszałka Województwa Opolskiego.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy chodnika w miejscowości Skorogoszcz
i Chróścina po wybudowaniu kanalizacji.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara.

Radna Rady Powiatu Arleta Kostrzewa poinformowała , że w minionym okresie Zarząd i Rada Powiatu zajmowali się inwestycją rozpoczętą w 2015r. ,największą inwestycją wspólną Powiatu Brzeskiego, gminy
Skarbimierz i gminy Brzeg tj. budowa drogi powiatowej od ul. Wyszyńskiego w Brzegu przez miejscowość
Zielęcice, Małujowice i Łukowice Brzeskie. Zakres prac obejmował budowę drogi i chodnika, odbiór zaplanowany jest na koniec listopada br.
W roku 2017 zaplanowana jest budowa chodnika w miejscowości Przecza w gminie Lewin Brzeski przy
współfinansowaniu kosztów inwestycji przez gminę. Ponadto Powiat występuje o środki pomocowe na modernizację budynku Domu Dziecka w Skorogoszczy.
Następnie poinformowała nt. stopy bezrobocia w powiecie
Radny Władysław Górka zgłosił wniosek o zaplanowanie wykonania odcinka chodnika przy drodze powiatowej obok osiedlu Kolonia w Skorogoszczy.

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że prowadzone były ze Starostwem Powiatowym rozmowy w sprawie dokumentacji projektowej na chodnik przy tym osiedlu. Realizacja zadania przewidziana byłaby za 2 lub 3 lata.
Jest za tym aby w pierwszej kolejności zabiegać o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim a w drugiej kolejności chodnik w Przeczy do stacji PKP gdyż w roku przyszłym
w Przeczy będzie budowana kanalizacja oraz droga asfaltowa równoległa przez wieś . W roku bieżącym
kończymy inwestycje przy budynkach po PGR. W związku z tym inwestycja ta się przesunie, ponadto obiecana była budowa chodnika w Stroszowicach.

Radny Roman Pudło zwrócił się do Radnego Sejmiku i Radnych Powiatowych z prośba aby przy planowanych inwestycjach i remontach dróg i chodników zwracać szczególną uwagę na pobocza drogi, które są
powyżej jezdni co powoduje niszczenie nawierzchni ponieważ w czasie opadów a zwłaszcza w okresie zimowym gdy woda spływa z poboczy na jezdnię tworząc zastoiny a następnie zamarzając, w efekcie powoduje jej pęknięcia.
W odpowiedzi na Jego wniosek Kierownik ZDP zobowiązał się do wykonania cięć poboczy w roku przyszłym
prośba o dopilnowanie wykonania.
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Burmistrz Artur Kotara zwrócił się z prośbą do Radnych Powiatowych o zdopingowanie Kierownika Zarządu
Dróg Powiatowych aby w roku bieżącym przełożyć chodnik przy ul. Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim na
odcinku do ulicy Fabrycznej.
Do pkt 12

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radny Robert Laszuk zgłosił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek zgłoszony 2 miesiące temu dot.
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 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.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że wniosek jest w trakcie realizacji.
Do pkt 13

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem, kto będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg i chodników.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że podobnie jak w roku ubiegłym.
Do pkt 14

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

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Na zakończenie Burmistrz poinformował, że z pomocą naszego honorowego obywatela gminy Lenarda
Sandberg ze Szwecji, przekazaliśmy 15 lóżek dla BCM.
Do pkt 15

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz.1535 zamknął
obrady XXV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

