PROTOKÓŁ NR XXXII/2017

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 25 kwietnia 2017r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXII 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 :
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnego Rady Powiatu Brzeskiego.
wyborców biorących udział w obradach
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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Radna Ilona Gwizdak i Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożony przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
projektu uchwały:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Niniejszy projekt uchwały był opiniowany przez Komisje Rady Miejskiej.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.

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 protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania z:
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 marca 2017r. do 11 kwietnia 2017r.;
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2016r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera
Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz;
5) wystąpienia z apelem o pojęcie inicjatywy ustawodawczej;
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Podjęcie apelu o podejmowanie działań zmierzających do przejmowania na mienie gminne nieruchomości.
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

Przystąpiono do przyjęcie protokołów z:

1) XXVI sesji, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2016r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.

2) XXVII sesji, która odbyła się 29 grudnia 2016r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował,
że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.

3) XXVIII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.
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4) XXIX sesji , która odbyła się w dniu 17 lutego 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.

5) XXX sesji, która odbyła się w dniu 9 marca 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.

6) XXXI sesja, która odbyła się w dniu 28 marca 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXVI sesji.

Do pkt 5

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radną Annę Zacharewicz z Nowej Wsi Małej:
1) ponawia wniosek o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na słupie obok posesji nr 8a
w Nowej Wsi Małej;
2) zwraca uwagę, że pojemniki na odpady komunalne „plastiki” są dla wszystkich gospodarstw domowych budynków jednorodzinnych o jednej pojemności. Wnosi o rozważenie możliwości dostarczenia pojemników na te odpady o większej pojemności dla gospodarstw domowych wieloosobowych
zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych bądź zwiększenie częstotliwości odbioru.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy złożył podziękowanie Burmistrzowi , Kierownikowi i pracownikom
Wydziału Budownictwa i Inwestycji za pomoc w przygotowaniu wniosku do Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.
Radnego Stefana Kachel z Przeczy wnosi o remont drogi Lewin Brzeski – Przecza.
Do pkt 6

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski wnosi o naprawę nawierzchni jezdni obok studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim naprzeciw restauracji AB oraz przed skrzyżowaniem z ul. Narutowicza.
Sołtysi nie zgłosili wniosków.

Do pkt 7
ppkt 1
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Przyjęcie sprawozdania z :

działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 marca 2017r. do 11 kwietnia
2017r.;
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 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 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2

realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Nie podjęto dyskusji i nie zgłoszono zapytań i uwag do sprawozdania.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8

Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2016r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat. Komisje nie zgłosiły uwag do przedłożonej informacji i przyjęły do
wiadomości.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag.

Do pkt 9
ppkt 1
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Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/306/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 2

przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/307/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 3

o zmianie uchwały w sprawie 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 14 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/307/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 4

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia
dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera
Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXII/309/2017 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 5

wystąpienia z apelem o pojęcie inicjatywy ustawodawczej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/310/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 6

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.

Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Lewina Brzeskiego w dniu dzisiejszym wprowadził do
niniejszego projektu uchwały autopoprawkę.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła i omówiła zmiany wprowadzone autopoprawką.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/311/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Do pkt 10

Podjęcie apelu o podejmowanie działań zmierzających do przejmowania na mienie gminne nieruchomości.
Apel wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła apel w powyższej sprawie.
Apel stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Do pkt 11

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym :
1) w trakcie przyjęć interesantów głównym tematem były sprawy mieszkaniowe;
2) brał udział w dwóch uroczystościach :
 dniu patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy im. Kawalerów Orderu


Uśmiechu,

wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich, których staż małżeński przekroczył 50 lat;
3) przypomniał o terminie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przytoczył z serwisu
samorządowego jakie błędy najczęściej są popełniane przy ich wypełnianiu;
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku przedłużenia przez Urząd Skarbowy
terminu składania rozliczeń podatkowych do 2 maja br. również w tym terminie można składać
oświadczenia majątkowe.
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Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że terminy składania oświadczeń majątkowych określa
ustawa o samorządzie, natomiast terminy składania zeznań podatkowych określa ordynacja podatkowej, zgodnie z którą jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo

wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4) odczytał wyjaśnienie podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji iż
sołectwa nie mogą stanowić własnych symboli;
5) przedstawił zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia
2017r. o godz. 10,00;
6) w imieniu Radnej Ilony Gwizdak przekazał zaproszenie na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego, który odbędzie się na korcie im. Krzysztofa Tomczak 29 kwietnia
2017r. o godzinie 9:00

Do pkt 12

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.

W związku z nieobecnością pozostałych radnych krótką informację przedstawił Radny Rady Powiatu Alojzy
Witoń , który poinformował, że sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 kwietnia 2017r. jak wspomniał Przewodniczący Rady, w dniu dzisiejszym jest posiedzenie Komisji Rewizyjne a jutro odbędzie się Komisja Budżetowa. Wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zostały przekazane do załatwienia.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy wskaźnik bezrobocia spadł w powiecie brzeskim i o ile?

Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, ze Powiatowy Urząd Pracy przekazuje miesięcznie informacje o stanie bezrobocia, która prześle elektronicznie do wiadomości.
Do pkt 13

Radni nie zgłosili zastrzeżeń i uwag do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Do pkt 14

Wolne wnioski i informacje.

Radnego Dariusza Zięba ze Skorogoszczy :
1) prosi o przesłanie kserokopii przedstawionego przez Przewodniczącego Rady pisma nt. sołectwa
nie mogą stosować własnych symboli;
2) wnosi o wystąpienie do właściciela słupów oświetleniowych zamontowanych na moście w Skorogoszczy o możliwość umieszczenia na nich flag państwowych z okazji rocznic państwowych i lokalnych.
Do pkt 15

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.
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Do pkt 16

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1510 zamknął
obrady XXXII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

