PROTOKÓŁ NR XXX/2017

z XXX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 9 marca 2017r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 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 3 marca 2017r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.;
2) określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski;
3) określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski.
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:

Radny Piotr Barszcz z Łosiowa wnosi prośbę o zabezpieczenie krawędzi jezdni na ulicy Stawowej za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową w Łosiowie.

Radna Ilona Gwizdak z Borkowic w imieniu mieszkańców wsi Borkowice zwraca się z prośbą o częstszy
wywóz śmieci, zwłaszcza plastiki i papier. W chwili obecnej śmieci nie mieszczą się w tak długim okresie
(6 tygodni) i zachodzi podejrzenie, że część mieszkańców pali te śmieci w piecach c.o. co powoduje zwiększenie się zjawiska smogu w środowisku.
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Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego - wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o poprawienie
organizacji ruch w obrębie skrzyżowania ulic Moniuszki i Chopina w Lewinie Brzeskim. Istniejące znaki
zakazu skrętu B21 i B22 ustawione w ulicy Moniuszki w obrębie skrzyżowania z ulicą Chopina, zabraniają
z obu kierunków wjazdu pojazdom samochodowym w ulicę Chopina. Zgodnie z aktualnym oznakowaniem
wjazd w ulicę Chopina można wykonać tylko z ulicy Konopnickiej. Jest to o tyle nie właściwe, ponieważ na
początku ulicy Chopina ustawiony jest znak D3 informujący , że od strony ulicy Moniuszki wjeżdżamy w ulicę
jednokierunkową. Jeżeli nie ma innych przeciwwskazań, a nie ma, to wydaje się bez przedmiotowym
utrzymywanie istniejącej organizacji ruchu polegającej na zezwoleniu wjazdu pojazdom w ulicę Chopina
tylko z prostopadle usytuowanej ulicy Konopnickiej.
Wnosi również o spowodowanie dokonania przeglądu istniejących pionowych znaków drogowych na terenie
gminy Lewin Brzeski pod kontem zgodności wykonania tychże znaków z aktualnym stanem prawnym w tym
zakresie. Niektóre z nich z wyglądu można określić, że zostały wykonane i zamontowane bardzo dawno
temu i chyba nie spełniają aktualnych norm co monitują użytkownicy ruchu drogowego.
Do pkt 5
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, poinformował, że konsekwencją przedłożonego projektu uchwały jest podjęta uchwała Nr XXVIII/275/2017 w dniu 31 stycznia 2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała ta, została przekazana Opolskiemu Kuratorowi Oświaty celem zaopiniowania pod względem zgodności z prawem. Opolski Kurator Oświaty dnia 23 lutego 2017r. wydał pozytywną opinię do uchwały.
Następnie Z-ca Burmistrza poinformował, że na 84 gminy w województwie opolskim w zeszłym tygodniu
wpłynęło do Opolskiego Kuratorium Oświaty 62 projekty uchwał w tym tylko 12 projektów uzyskało opinię
pozytywną, a do 4 projektów wydano uwagi.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o otrzymanym piśmie z Kuratorium Oświaty
w Opolu Nr WRE.545.24.2017 z dnia 23 lutego 2017r. informujące o pozytywnej opinii w sprawie przyjętych
rozwiązań zaproponowanych w uchwale.
Opinia Kuratorium Oświaty w Opolu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Zapytania i uwagi:

Radna Ilona Gwizdak zapytała o klasy gimnazjalne, gdzie będą się uczniowie gimnazjum uczyć, czy w dalszym ciągu w budynku gimnazjum?

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że w okresie przejściowym uczniowie będą się uczyć w obecnych budynkach
szkolnych, do czasu wyremontowania przygotowania budynku ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej.
Innych 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 XXX/289/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
ppkt 2
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określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, poinformował, że przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z kilkoma wyjątkami wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. Rozdział VI
tej ustawy wszedł w życie dnia 26 stycznia 2017r., który reguluje sprawy przyjmowania do publicznych
przedszkoli i szkół. Prawo oświatowe podaje 7 ustawowych kryteriów branych pod uwagę na pierwszym
etapie rekrutacji do przedszkoli. Jeżeli po pierwszym etapie rekrutacji pozostają w przedszkolu wolne miejsca to przeprowadza się drugi etap rekrutacji uwzględniając kryteria, punkty za poszczególne kryteria oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów ustalone przez organ prowadzący przedszkola. Przedstawione kryteria, punkty i dokumenty w projekcie uchwały były uzgodnione z dyrektorami przedszkoli.
Przewodniczący Rady poinformował o przekazanej radnym drogą elektroniczną autopoprawkę Burmistrzado projektu uchwały, która złożona została na wniosek dyrektorów przedszkoli w uzgodnieniu treści przedłożonego projektu uchwały.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Zapytania i uwagi :

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na brak w projekcie uchwały kryteriów dot. rodzin i dzieci niepełnosprawnych, zapytał czy tym rodzinom gwarantuje ustawa.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/290/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
ppkt 3

określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, poinformował, że przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z kilkoma wyjątkami wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. Rozdział VI
tej ustawy wszedł w życie dnia 26 stycznia 2017r. Rozdział ten reguluje sprawy przyjmowania uczniów do
publicznych szkół i przedszkoli. Jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami, to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego można do niej przyjąć uczniów spoza obwodu. Dlatego też jest niezbędne ustalenie kryteriów, punkty
za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
Zapytania i uwagi :
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Radna Ilona Gwizdak odniosła się do pierwszego kryterium – kandydat zamieszkuje na terenie gminy Lewin
Brzeski, zapytała czy kandydat mieszkający na terenie gminy Lewin Brzeski ale w obwodzie szkolnym np.
Skorogoszcz może ubiegać się o przyjęcie do innych obwodów szkolnych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski bez żadnych zależności.
Z-ca Burmistrza poinformował, że kandydat na ucznia mieszkający w Borkowicach winien uczęszczać do
szkoły w Skorogoszczy, ale biorąc pod uwagę różne przyczyny to Dyrektor Szkoły ma możliwość przyjąć do
szkoły ucznia z innego obwodu. W pierwszej kolejności przyjmuje się do szkół kandydatów zamieszkałych na
terenie naszej gminy, określa to pierwsze kryterium gdzie kandydat otrzymuje aż 20 punktów.
Innych 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” się” podjęła Uchwałę Nr XXX /291/ 2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Do pkt 6

Wolne wnioski i informacje.

Z-ca Burmistrz Dariusz Stuski poinformował, że w dniu 16 marca 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się w Miejko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim posiedzenie Powiatowej Izby Rolnej. W imieniu Przewodniczącego P. Leszka Fornala zaprasza zainteresowanych na posiedzenie.
Radna Grażyna Michalska zapytała o kolejność realizacji inwestycji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Czy jest możliwość, aby w pierwszej kolejności rozpocząć remont drogi w m. Buszyce.

Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że przetargi na przebudowę dróg gminnych zostały już ogłoszone
w trzech grupach, po wyborze wykonawcy zostanie podpisana umowa. Ustali się z wykonawcą w uzgodnieniu z Radną termin przeprowadzenia remontu drogi w Buszycach. Inwestycja ma być zrealizowana do końca
br.
Radny Władysław Górka zapytał o realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową budynku usług
publicznych na cele Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz”.
Kolejno Burmistrz Artur Kotara poinformował o trwających przygotowaniach dokumentów do ogłoszenia
przetargu na realizację zadania.
Radna Anna Zacharewicz zapytała czy został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o zakończonych pracach doraźnej Komisji do spraw
zmiany nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lewin Brzeski.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża odczytała treść protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zapoznał z treścią Uchwały Nr X/54/2017 z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła –
lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz.
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Następnie w imieniu radnego Władysława Górki zaprosił na dzień 11 marca 2017 roku na XI Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego, który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy.
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. 14.42 zamknął
obrady XXX sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała:
H .Berezowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

