PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 23 maja 2017r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady 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 Urzędu Miejskiego,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Komendanta Komisariatu Policji
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Zarządu OSP
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Sołtysów,
 Przedstawiciela Firmy Mawo Cores Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim
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 ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecny na sesji - Radny Władysław Górka.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie
stanowisk w sprawie:
1) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno –
usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim.
2) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN,
3) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN
które proponuje wprowadzić jako pkt 9 – Podjęcie stanowisk w sprawie: natomiast dotychczasowe punkty
od nr 9 do nr 15 otrzymają kolejność od nr 10 do nr 16. Stanowiska były opiniowane przez Komisje Rady
Miejskiej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował z uwagi na obecność przedstawicieli Firmy Mawo
Cores Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim o rozpatrzenie w chwili obecnej projektu stanowiska w sprawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr
XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim.
Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła propozycję.

W związku z tym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do w/w projektu stanowiska:
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Robert Laszuk poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie jednogłośnie projekt stanowiska w sprawie budowy hali namiotowej przez firmę „Mawo Cores” z uwagi na
szereg wątpliwości związanych z brakiem wystarczającej ilości materiałów na czas obrad Komisji, oraz wątpliwości związane z tymczasowością obiektu;
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysława Adaszyńskiego poinformował, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował za stanowiska Komisji, po czym poprosił o zabranie
głosu prezesa firmy Mawo Cores.

Prezes firmy Krzysztof Błania na początku wypowiedzi sprostował, że omawiany temat dotyczy namiotu
stalowego a nie hali stalowej potwierdził, że obiekt faktycznie już stoi lecz jest jeszcze nie skończony. Wytłumaczył początek procesu ubiegania się o pozwolenie na postawienie namiotu stalowego oraz skąd zaistniał problem z jego uzyskaniem. Poinformował ,iż nie zauważył gdzie we wniosku jest użyte sformułowanie
o rozebraniu obiektu po „150 dniach”, o czym wcześniej wspomniał przewodniczący Komisji Rozwoju Robert Laszuk.
Przewodniczący Komisji Rozwoju odnosząc się do wypowiedzi Prezesa, wyjaśnił że używając we wniosku
sformułowania budowla tymczasowa oznacza to rozebranie obiektu we wspomnianym wyżej określonym
terminie.

Radny Antoni Rak dodatkowo przypomniał, o braku możliwości zwracania się z wnioskiem o pozwolenie na
budowę czegoś co jest już wybudowane.

Prezes Firmy Krzysztof Błania wyjaśnił, że budynek stoi nieużytkowany i nie było innego sposobu przetransportowania namiotu stalowego, gdyż został on zakupiony za okazyjną cenę po czym zaczęto się starać o
wymagane zezwolenia.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że nie jest znane na czas obrad sesji wiele informacji na podstawie których, podejmuje się tego typu stanowiska bądź decyzje. Burmistrz przedstawił rozwiązanie, dzięki któremu można by było rozwiązać szereg wątpliwości związanych z w/w tematem. Zaproponował wysłanie rzeczoznawcy budowlanego, który pomógłby zinterpretować obiekt pod względem budowlanym, podatkowym a także czy jest potrzebne stanowisko Rady Miejskiej w tej sprawie. Burmistrz
poinformował o braku kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej do wydawania tego rodzaju decyzji budowlanych i jeśli Rada nie miałaby nic przeciwko zostały by przegotowane na najbliższe posiedzenia Komisji
potrzebne materiały.
Głos zabrał Radny Robert Laszuk, tłumacząc zasadność obaw związanych z poruszonym tematem oraz
wyraził chęć poinformowania, że Rada Miejska nie jest przeciwna rozwojowi gospodarczemu na terenie
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Gminy Lewin Brzeski a wręcz odwrotnie. Podziękował za miejsca pracy, a także zapewnił o jak najszybszym
załatwieniu sprawy po zapoznaniu się z materiałami o których wspomniał Burmistrz Artur Kotara.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o przesunięcie projektu
niniejszego stanowiska do rozpatrzenia na kolejną sesję.
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.

Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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

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 za okres od dnia 12 kwietnia
2017r. do dnia 09 maja 2017r.
Zapoznanie się z informacją nt.:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2016r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
Podjęcie stanowisk w sprawie:
1) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN;
2) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN.
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
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

Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokołu z XXXII sesji , która odbyła się w dniu
25 kwietnia 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu
protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
przyjęła protokół z XXXII sesji.

Do pkt 5
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Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego wnosi o naprawę zapadającego się chodnika (wyrwa)
50x50 cm na skrzyżowaniu ul. Moniuszki z ul. Kilińskiego w Lewinie Brzeskim.

Radna Ilona Gwizdak z Borkowic w imieniu mieszkańców Mikolina zwraca się z prośbą o pilną interwencję
w związku z plagą komarów jaka pojawiła się w miejscowości. Jednocześnie informuję że problem dużej
ilości komarów dotyka pozostałe okoliczne wsie. W związku z tym prosimy o podjęcie działań mających na
celu trucie tych owadów na terenie naszej Gminy.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o wystąpienie do właściciela nieruchomości – budynku niezamieszkałego położonego w Buszycach Nr 40 o jego zabezpieczenie z uwagi na stan techniczny.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o oznaczenie drogi gminnej (ścieżki rowerowej) biegnącej ze
Skorogoszczy przez Raski do kąpieliska w Lewinie Brzeskim tablica „dojazd do kąpieliska”.
Do pkt 6

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:

Sołtys Przeczy Stanisław Piszczek podziękował Burmistrzowi oraz kierownikowi wydziału Budownictwa i
Inwestycji Marcinowi Kulesza za pomoc przy usuwaniu skutków intensywnych opadów majowych, które
spowodowały miejscowe podtopienia w Miejscowości Przecza.
Do pkt 7

Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 kwietnia
2017r. do dnia 09 maja 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 5 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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8
ppkt 1

Zapoznanie się z informacją nt.:
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stanu bezpieczeństwa i porządku publiczne- go oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2016r.;
Informacje stanowią załączniki Nr 8 do protokołu.
Stanowiska Komisji:

- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja zapoznała się z informacją nt. stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2016r. i wyraziła
zaniepokojenie dotyczące zbyt małej obsady Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, w szczególności chodzi
o brak zastępstw za nieobecności funkcjonariuszy Komisariatu, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński dodał, że stanowisko Komisji nie zostało doprecyzowane, gdyż wspólnie z Burmistrzem Lewina Brzeskiego, Przewodniczącym Rady
Miejskiej i Komendantem Policji i Straży Miejskiej z Lewina Brzeskiego Komisja doszła do wniosku, że warto
by było zorganizować spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji i wspólnie wypracować rozwiązanie
problemu zbyt małej obsady Komisariatów Policji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek udzielił głosu Komendantowi Policji z Lewina Brzeskiego, pytając
na jakim etapie jest organizacja spotkania.

Komendant Policji Wojciech Andruchów poinformował o rozmowie z Komendantem Powiatowym, została
mu wstępnie przedstawiona tematyka omawiana na Komisjach, uwagi i niepokoje związane z tematem.
Komendant jest otwarty na wszelkie propozycje spotkania i oczekuje na wskazanie terminu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta do wiadomości.
ppkt 2

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag.

Radny Rober Laszuk wyraził zaniepokojenie dopłacaniem z budżetu gminy do wywozu odpadów komunalnych.
Innych uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska przyjęła informacje do wiadomości.
Do pkt 9
ppkt 1

Przystąpiono do podjęcia stanowisk w sprawie :
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ustaleń miejscowego planu zagospodarowa- nia przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN;
Stanowisko stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła stanowisko w powyższej
sprawie .
Stanowisko stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 2

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz.
Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła stanowisko w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Do pkt 10

Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Zakres kontroli obejmował stan techniczny świetlic wiejskich w m. Mikolin, Golczowice, Przecza, Oldrzyszowice.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo- wiska zwrócił się z zapytaniem, czy Komisja Rewizyjna przeprowadzała również kontrolę Wiejskiego Domu Kultury w Łosiowie?
Radny Antoni Rak udzielił odpowiedzi, że przedmiotem kontroli była kontrola obiektów świetlic wiejskich
w wymienionych na wstępie miejscowościach .

Radna Ilona Gwizdak zgłosiła wniosek o zmianę zapisu ust.1. w § 1 z „stanu technicznego świetlic wiejskich
w miejscowości” na „stanu technicznego wybranych świetlic wiejskich w miejscowości:”
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych po wprowadzeniu zmiany zapisu zgodnie z przyjętym wnioskiem i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/ 312 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Do pkt 10

Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
- przyjmowanie interesantów w sprawach różnych.
Do pkt 11

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.

W związku z nieobecnością Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego
informacji nie przedstawiono.
Do pkt 12

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radny Rober Laszuk zgłosił bardzo wolne realizowanie wniosków i poprosił o ich przyśpieszenie.
Pozostali Radni nie zgłosili uwag.

Do pkt 13

Wolne wnioski i informacje.

Radny Dariusz Zięba korzystając z obecności Komendanta Policji z Lewina Brzeskiego poprosił o pomoc
w związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym, w zachęcaniu dzieci z miejscowości Skorogoszcz, Mikolin oraz Chróściny do uczęszczania na kąpielisko w Lewinie Brzeskim drogą polną prowadzącą przez Raski a
nie drogą krajową, gdzie jest dużo większe niebezpieczeństwo. Poprosił również o ustawienie znaku „kąpielisko Lewin Brzeski” przy drodze Skorogoszcz- Raski.
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Radny Stefan Kachel poprosił Burmistrza o zapewnienie jak najszybszego końca remontu drogi Lewin Brzeski- Przecza.
Radny Jacek Kieroński podziękował za pomoc w organizacji 70- lecia Klubu Sportowego Olimpia.
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.
Do pkt 15

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 14:58 zamknął
obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

