PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 31 stycznia 2017r. w saIi narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Ireneusza Szporek Prezesa Usługi Wodno Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o.
 Radce Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych.
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 24 stycznia 2017r.
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 :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na
lata 2014-2018;
3) o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
4) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych;
5) zmiany uchwały o przystąpieniu 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;
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
7) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
8) powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lewin Brzeski.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
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Do pkt 4

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy - wnosi w imieniu mieszkańca Skorogoszczy, który od dwóch lat
prosi o zlikwidowanie niepotrzebnego słupa drewnianego należącego do telekomunikacji umieszczonego
w chodniku na ul. Cmentarnej w Skorogoszczy.

Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przez Wydział Urzędu, od właściciela otrzymaliśmy odpowiedź iż w drugim kwartale br. słup zostanie usunięty.
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic :
1) wnosi w imieniu mieszkańców Mikolina i Golczowice o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych
o remont drogi Mikolin- Golczowice, uzupełnienie ubytków asfaltem;
2) informuje, że na zgłoszony wniosek w sprawie braku ciśnienia wody w m. Borkowice nie otrzymała
odpowiedzi od Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o.

Radna Grażyna Michalska z Buszyc
1) informuje, że nadal droga gminna w m. Buszyce jest zajęta przez Firmę COTON;
2) w imieniu mieszkańców miejscowości Różyna wnosi o naprawę nawierzchni drogi od przystanku do
posesji Pana Surmińskiego (przed cmentarzem).

Odpowiadając na zgłoszoną informacje dot. zajęcia drogi gminnej przez Firmę COTON Burmistrz Artur Kotara poinformował, że sprawa zostanie przekazana do załatwienia Komendantowi Straży Miejskiej.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o zajęcie się na najbliższej sesji tematem związanym
z nowelizacją przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów na nowych zasadach oraz tematem
niskiejemisji.
Do pkt 5
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że niniejszy projekt
uchwały przedkłada się w związku z wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym a w szczególności
przepisy wprowadzające ustawę o prawie oświatowym które narzucają na gminy obowiązek podjęcia
uchwał określających projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. W przedstawionym projekcie jest podana sieć szkół i granice ich obwodów w okresie przejściowym. Dla wygaszanych gimnazjów podane warunki przyłączenia gimnazjów do ośmioklasowych szkół podstawowych i także określenie planu sieci i granic obwodów, które będą obowiązywały po okresie przejściowym, czyli po 1 września 2019r. W naszej gminie nic się nie zmienia, mamy nadal te same obwody do których włączone są te same miejscowości jak do tej pory , nie mniej wybraliśmy wariant wygaszania gimnazjów i ich likwidacji. Mając na względzie nauczycieli gimnazjów będzie to najbezpieczniejszy wariant, chcemy żeby jak największa ich grupa zachowała miejsca pracy więc będziemy rok w rok włączać gimnazja do
szkół tak żeby nauczyciele pracujący w gimnazjum znaleźli prace w nowym zakładzie jakim będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Zapytania i uwagi :
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił uwgę, że w związku z projektem zmiany nauczyciele są
zaniepokojeni i chcieliby uzyskać informację jak będzie wyglądało zapotrzebowanie na ich prace, czy
zmniejszy się ilość godzin np. dla nauczyciela języków obcych, czy przedmiotu, który obecnie jest w gimnazjum a nie jest w nauczany w szkole podstawowej? Kiedy nauczyciele mogliby uzyskać taką informację?

Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jesteśmy w kontakcie z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów, których zobligowaliśmy do przygotowania harmonogramu planów na najbliższe 3 lata,
jak to będzie wyglądało z podziałem na siatkę godzin. W ubiegłym tygodniu ukazała się nowa siatka godzin
z ustawami programowymi , w odniesieniu do tych wytycznych dyrektorzy przygotują zestawienie informacji na temat tego, czy i komu z nauczycieli będzie brakowało etatu. Ze wstępnej analizy w naszej gminie nie
będzie problemu jeżeli chodzi o zatrudnienie wśród nauczycieli , będą pojedyncze osoby, którym będziemy
sygnalizować żeby podjęły w okresie tych trzech lat studia podyplomowe, które dałyby im ewentualnie
możliwość uzyskania dodatkowych godzin do pełnego etatu w ramach innego przedmiotu.
Przewodniczący Rady powiedział, że zasadniczo chodzi o informacje kiedy nauczyciele dowiedzą się o tej
potrzebie.

Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem w sprawie okresu przejściowego, który kończy się 31 sierpnia
2019r., rozumie, że absolwenci gimnazjum będą mieli na świadectwie napisane ukończył gimnazjum w szkole podstawowej. Następnie zwrócił uwagę, że pominięto przysiółek Piaski należący do Mikolina w obwodach szkolnych.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że na świadectwie będzie napisane, że
ukończył szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Radny Roman Pudło w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady o niepokojach nauczycieli, powiedział, że na pewno wystąpią w tej materii jakieś drobiazgi a może nie. Przypomniał o transformacji gospodarczej w wyniku której uległo likwidacji ok. 1000 miejsc pracy w Lewinie Brzeskim, nikt się niczym nie
przejmował. Nie chce być złośliwy w stosunku do nauczycieli ale pójście na mały kompromis nie zawadzi.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że odbyło się kilka spotkań z dyrektorami szkół, na których prosiliśmy żeby
nie zatrudniali nowych osób, żeby nauczycieli już zatrudnionych zagospodarować. Jeżeli, ktoś nie ma godzin, czy potrzebuje nauczyciela do jakiegoś przedmiotu to niech skorzysta z nauczycieli ościennych szkół ze
Skorogoszczy czy Łosiowa.

Radny Przemysław Ślęzak w nawiązaniu do bazy oświatowej gdzie przewiduje się, że ośmioletnia szkoła
podstawowa w Łosiowie funkcjonowała będzie w jednym budynku, w Skorogoszczy po okresie przejściowym również w jednym natomiast w Lewinie Brzeskim w dwóch. Jak w sytuacji dwóch budynków będą
przemieszczali się nauczyciele jednego przedmiotu?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że najważniejsze są dzieci, nauczycie to personel, który ma umowę z dyrektorem i ma wykonywać swoje obowiązki w pracy. Wielu firmach jest tak, że pracownicy pracują w różnych
miejscach. Dyrektor ustalając czas pracy będzie się starał, żeby w jednym dniu uczył w jednym budynku
a w następnym w drugim.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że w chwili obecnej zdarza się, iż nauczyciel ma godziny lekcyjne
w innych szkołach, innej miejscowości lub gminie i nic się nie dzieje.

Sekretarz Gminy Barbara Chyża po konsultacji z Z-cą Burmistrza Dariuszem Struskim i Kierownikiem Wydz.
OK Markiem Nowakiem przedstawiła propozycję aby w granicach obwodów szkół we wszystkich załącznikach do uchwały spójniki „i” zastąpić przecinkiem oraz dopisać przysiółek Piaski.
Radni poparli przedstawioną propozycję wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały.
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Innych zapytań i uwag do projektu uchwały 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 XXVIII/275 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że ta uchwała będzie jeszcze procedowana przez Państwa Radnych w miesiącu lutym lub w marcu, gdyż jest to projekt dostosowania sieci szkół, który zostanie wysłany do Kuratora
Oświaty do zaopiniowania. Po wydaniu opinii pozytywnej projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zostanie przedłożony do uchwalenia.
ppkt 2

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata
2014-2018;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że złożony został wniosek na
dofinasowanie budowy kanalizacji. W spółkach prawa handlowego jest tak, że plany wieloletnie uchwala
rada i zadania te zostały wpisane do planu wieloletniego. Na bardziej szczegółowe pytania odpowiedzi
udzieli obecny na sesji Prezes Spółki.

Następnie z upoważnienia Burmistrza Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały następującej treści ; w załączniku na str. 3 w akapicie 6 zdanie „Poziom dofinasowania ze
środków UE oszacowano na kwotę ok. 7,1 mln zł.” ma być „Poziom dofinasowania ze środków UE oszacowano na kwotę ok. 7,7 mln zł.”. Ostatnie zdanie o treści „ Szczegóły zadań na lata 2014 – 2019 przedstawiono w tabeli nr 2” otrzymuje brzmienie „ Szczegóły zadań na lata 2014 – 2018 przedstawiono w tabeli nr
2”
Zapytania i uwagi :
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem na temat podłączenia osiedla Barona w Łosiowie do sieci wodociągowej.

Prezes Ireneusz Szporek udzielił wyjaśnień na zadane przez przedmówcę pytanie oraz udzielił odpowiedzi
Radnej Ilonie Gwizdak dotyczącej problemu z ciśnieniem wody w miejscowości Borkowice.
W nawiązaniu do omawianego projektu uchwały wyjaśnił, że Spółka zwróciła się do Wojewódzkiego Banku
Ochrony Środowiska o kredyt na realizację inwestycji i otrzymała promesę, że udzielą kredytu w takiej wysokości. Czekamy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa, jak zostanie podpisana przystąpimy
do opracowania harmonogramu i ogłoszenia przetargów.
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 XXVIII/276/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

ppkt 3
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o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, że jest to przeoczenie pracownika, który zapomniał o jednym pomieszczeniu do przekazania w użyczenie dla Żłobka i Klubu Dziecięcego.
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 XXVIII/277/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
ppkt 4

o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w miesiącu grudniu była podejmowana uchwała o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków
z nich finansowanych w niniejszym projekcie proponuje się uszczegółowić zapis treści § 2 pkt 4 dodając
pracowników administracyjno – obsługowych aby umożliwić im zakup obiadów. Nadmieniła, że obiady
sprzedawane w jednostkach oświatowych dla nauczycieli i pracowników obsługi są wyliczane na podstawie
kalkulacji kosztów a więc na podstawie wydatków poniesionych na przygotowanie obiadu. Jeżeli nauczyciel
korzysta w przedszkolu z obiadu ,do ceny obiadu nie dolicza się stawki Vat, natomiast pracownicy obsługi i
administracji do ceny obiadu dolicza się stawkę Vat w wys. 8,5%.
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 XXVIII//2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 5

zmiany uchwały o przystąpieniu 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 12 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że zmienia się załącznik graficzny
do uchwały NR XXII/229/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie o
przystąpieniu 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 tym samym powiększając teren dla którego zostanie
przeprowadzona procedura planistyczna zmierzająca do przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pierwotny teren objęty zmianą mpzp powiększony zostanie o nieruchomości gminne
oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 474/15, 474/14, 474/9, 474/35 oraz nieruchomość prywatną nr
474/32 zlokalizowane w Lewinie Brzeskim.
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Zapytania i uwagi
Radny Robert Laszuk zwrócił się z propozycją aby w załącznikach graficznych do projektów uchwał dotyczących przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego były umieszczane nazwy ulic, przy których proponuje się zmianę.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że propozycja zostaje przyjęta do realizacji.
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 XXVIII/279/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 6

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że przeniesienie
planowanych wydatków w wysokości 310.936 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie: wydatków związanych
z obsługą długu publicznego ( 48.436 zł ),wydatków związanych z ochrona przeciwpożarową 2.500 zł środki
sołectwa Łosiów, wydatków związanych z opieką społeczną 260.000 zł -dostosowanie planów w zakresie
wydatków do zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej.
Z przeznaczeniem na - zwiększenie kwoty w zakresie dotacji udzielonej dla Powiatu Brzeskiego w związku
ze zmianą kwoty usługi VPN( sieci) oraz zmiany odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 436 zł,
wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł – sporządzenie dokumentacji
w zakresie hydrologiczno-hydraulicznym dla przyszłego zamierzenia inwestycyjnego, wydatków związanych
z opieką społeczną 260.000 zł ,dostosowanie planów w zakresie wydatków do zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej, wydatków związanych z funduszem sołeckim wsi Łosiów 2.500 zł, wydatków
związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności
publicznej PSP w Łosiowie” 1.000 zł, wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa,
remont i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Lewin Brzeski z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością’’1.000 zł, wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa
centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno -kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’ 15.000 zł,
wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 1.000 zł.
Natomiast zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł następuje w związku
z zabezpieczeniem planu w zakresie środków otrzymanych, pochodzących ze zwrotu świadczeń nienależnie
pobranych w latach ubiegłych, które należy przekazać na konto Wojewody.
Zapytania i uwagi:

Radny Robert Laszuk poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków
o kwotę 21.000 zł?
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.

Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie”?
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Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że będą składane wnioski na dofinasowanie ze środków unijnych na
realizację zadań inwestycyjnych w związku z tym w budżecie gminy musi zostać ujęty temat który planujemy zrealizować. Przy składaniu wniosku Burmistrz składa oświadczenie, że takie zadanie będzie realizowane.
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 XXVIII/280/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 7

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału
Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że planowane zwiększenie dotacji o kwotę 436,00 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Brzeskiego wynika ze zmiany kwoty usługi
VPN (sieci) oraz zmiany kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
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 XXVIII/281/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 8

powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lewin Brzeski
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że w związku z obowiązkiem wypełnienia zadania nałożonego przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2017r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz. U. 2016r. poz. 744) zachodzi konieczność zmiany nazw ulic upamiętniających lub nawiązujących do
komunizmu i innych systemów totalitarnych.
Do w/w ustawy nie stworzono listy nazwisk, nazw i dat, które zdaniem ustawodawcy winny być zmienione.
Nasza Gmina, podobnie jak wiele innych, ma na swoim terenie ulice, którym patronują postaci z minionego
ustroju politycznego lub pośrednio są z nim powiązane. W celu przeanalizowania istniejącego nazewnictwa
i stworzenia listy ulic, placów czy obiektów wymagających zmiany w oparciu o ustawę wskazane jest powołanie specjalnej Komisji ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Lewin Brzeski.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował do składu doraźnej Komisji Radnych – Antoniego
Rak, Władysława Górkę, Roberta Laszuk, Przemysława Ślęzak. Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę
w Komisji.
Rada Miejska nie zgłosili uwag do zaproponowanych kandydatów na członków Komisji.

Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 10 głs. „za” przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/282/2017 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Do pkt 6

Wolne wnioski i informacje.

Radny Robert Laszuk zgłosił uwagę do pracy pracowników starostwa powiatowego zatrudnionych w Oddziale zamiejscowym Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, zwłaszcza obsługę
interesantów.
Sekretarz Gminy poinformowała o planowanej zmianie godzin pracy Urzędu Miejskiego.

Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku wymiany pieca na ekologiczny czy będzie
możliwość otrzymać dofinasowanie?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
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. 1532 zamknął
obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

