PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 sierpnia 2017r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Kierownik Wydziału FN Marzena Demska;
 Kierownik Wydziału OK Marek Nowak;
 Radnych.
Przechodząc do dalszej części 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 25 sierpnia 2017r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Anna Zacharewicz, Jacek Kieroński
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Następnie 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
2) w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku z nowym ustrojem szkolnym.
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 Robert Laszuk ponowił wniosek o wycinkę uschniętych drzew zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic
Powstańców Śląskich i Fabrycznej, a także drzew znajdujących się w pasie drogowym ulicy Powstańców Śląskich
droga wojewódzka nr 458 od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w kierunku Skorogoszczy. Drzewa te uschnięte są
od dawna, są w bardzo złym stanie. Pnie drzew są spróchniałe porośnięte grzybami i przy większej burzy może
dojść do tragedii lub do znacznych strat materialnych. Sytuacja ta bardzo niepokoi właścicieli posesji, a także
użytkowników w/w ulic. Prosi o szybką interwencję.
Radny Dariusz Zięba wnosi o rozwiązanie problemu zjazdu z drogi krajowej Nr 94 na drogę gminną ul. Za Nysą
oraz w imieniu mieszkańców osiedla Kolonia w Skorogoszczy prosi (ponawia prośbę) o zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na nowych ulicach ich osiedla.
Radna Ilona Gwizdak w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą o dodatkowe lampy, oświetlenie następujących
obszarów w miejscowościach:
1) Błażejowice- prośba o dwie lampy w obrębie posesji numer 18 (Państwa Kubas) oraz dalej do posesji numer
17;
2) Borkowice przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 Opole- Brzeg i drogi gminnej nie mającej charakteru drogi
publicznej. Drogą tą jeżdżą mieszkańcy Borkowic jak i Błażejowic, jest bezpieczny łącznik pomiędzy tymi miejscowościami;
3) Golczowice na ulicy Cmentarnej, odległość pomiędzy domami jest znaczna, dojście do ostatniej posesji – Pana
Piotra Wolika jest zupełnie niedoświetlone. Poza tym jest to droga na cmentarz, więc korzystają z niej wszyscy
mieszkańcy. Montaż oświetlenia poprawi znacznie widoczność i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.
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Radny Przemysław Ślęzak zgłosił usterkę latarni w miejscowości Kantorowice za mostem łączącym wieś, przy
skręcie do posesji w zamku myśliwskim, a także zwrócił się zapytaniem kiedy nastąpi dalsza część realizacji zadania wykonania chodnika łączącego Lewin Brzeski i Kantorowice.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym problemu, z którym borykają się mieszkańcy z ul. Fabrycznej i okolic związany z drażniącą wonią wydobywającą się z firmy produkującej baseny, a mianowicie czy
można temu zaradzić tak aby mieszkańcy mogli oddychać czystym, niezanieczyszczonym powietrzem. Problem
był już wcześniej zgłaszany do urzędu przez mieszkańców zamieszkujących tereny nieopodal wytwórni.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z wnioskiem o zgłoszenie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby przy ul.
Kolejowej w Łosiowie zlikwidować wysepkę przy firmie oponiarskiej oraz o złożenie wniosku do Zarządu Dróg
Krajowych i Wojewódzkich o rozważenie możliwości budowy ścieżek rowerowych wzdłuż tych dróg.
Radny Piotr Barszcz wnosi o zabezpieczenie fragmentu jezdni na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Stawową. Na
skutek ulewnych deszczów jezdnia jest podmywana i grozi to zapadnięciem się części drogi.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Kierownik Wydziału Finansowo- Budżetowego Pani Marzena Demska informując, że przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 30.000 zł dotyczy przeniesienia środków z zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie
Brzeskim ‘’ na zadanie inwestycyjne pn. ,, Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze
miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury technicznej”
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę , że jest to nowe zadanie i w związku z tym prosi o udzielenie więcej informacji na ten temat.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że we wrześniu jest nabór wniosków na bioróżnorodność i w związku z
tym Gmina chciałaby złożyć wniosek na park przy pałacu a do tego jest potrzebny program funkcjonalno- użytkowy i studium wykonalności. Kwota w wysokości 30 000 zł ma pokryć wydatki związane z ta inwestycją. Realizacja tego projektu miałaby się rozpocząć za około 2 lata i szkoda by było z niej nie skorzystać, ponieważ w puli jest
do rozdysponowania około 40 mln zł.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem czy w zgłaszanym wniosku do projektu z bioróżnorodności nie można by było ująć odcinka miedzy stacja energetyczna znajdująca się obok cmentarza a stacją PKP łącznie z parkiem znajdującym się przy stacji.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że bioróżnorodność jak sama nazwa wskazuje odnosi się do ochrony pomników przyrody czy zwierząt, których obecność jest udokumentowana na wskazanym obszarze. Na dzień dzisiejszy na wskazanym przez Pana Radnego Mieczysława Adaszyńskiego terenie nie ma takiej dokumentacji i należałoby poczynić szereg procedur, aby w/w obszar był objęty programem . Dodał, że w przyszłości propozycja
Pana Radnego będzie wzięta pod uwagę.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość w ramach tego projektu budowa fontanny
na okres letni, gdyż z takim zapytaniem zwracają się do niego mieszkańcy.
Burmistrz poinformował, że jeżeli byłaby taka możliwość to zostanie ona ujęta w projekcie, ale na dzień dzisiejszy
nie może udzielić pewnej odpowiedzi, gdyż musiałby zaczerpnąć więcej informacji na ten temat.
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Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach projektu byłaby możliwość odbudowania barierek starego drewnianego mostku biegnącego przez Nysę Kłodzką.
Burmistrz poinformował, że chciałby aby również było to ujęte w projekcie.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jaki będzie wkład finansowy Gminy i jaka będzie cała wartość
finansowa tego projektu.
Burmistrz oznajmił, że będzie to wartość 15 % od całkowitej wartości projektu a o cała wartość nie jest jeszcze
znana.
Innych 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 XXXV/321
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

/2017 w

ppkt 2
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku z nowym ustrojem szkolnym;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Zapytania i uwagi:
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach połączenia szkół Panie, które sprzątają obiekty
szkolne oraz woźni będą podlegać pod jednego dyrektora.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że z dniem 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej będzie obecny dyrektor
a jego zastępcą dyrektor Gimnazjum.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o informację, czy w związku ze zmianą placówek godziny pracy
osób zajmujących się porządkiem w szkołach również ulegną zmianie.
Burmistrz poinformował, że godziny pracy pracowników szkoły będzie ustalał dyrektor szkoły.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kosztów związanych ze zmianą systemu oświaty a
mianowicie, czy nasz Gmina poniesie związane z tym koszty.
Burmistrz poinformował, że zostaną poniesione koszty , ale są to koszty które były już zaplanowane , a mianowicie było w planie wprowadzenie do szkół m.in. dziennika elektronicznego.
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o informację jak wygląda dostęp do informacji w e- dzienniku.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, iż do dziennika elektronicznego ma dostęp wyłącznie rodzic i jego dziecko posiadając specjalny login oraz hasło. Osoby nie uprawnione nie mają wglądu do e- dziennika.
Przewodniczący Rady Waldemar Władek zwrócił się z zapytaniem, czy szkoła przesyła dzieciom zadania przez
platformę internetową.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że dotychczas dwie szkoły z Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy w ramach programu e- szkoła miały możliwość wysyłania przez nauczycieli zadań domowych dzieciom. Program e- szkoła, który był projektem unijnym zakończył swój okres ważności i postanowiono,
że w ramach tego programu pozostanie wprowadzony e- dziennik, gdyż pozostałe funkcje e- szkoły były rzadko
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korzystane przez nauczycieli. Zastępca Burmistrza wspomniał, że początkowo będzie to duży koszt, lecz
po pewnym czasie funkcjonowania będzie się opłacał.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym e- dziennika, a mianowicie jako rodzic i opiekun kilkorga dzieci miał problem dotyczący co miesięczną zmianą hasła i loginu.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że uwaga Radnego zostanie wzięta pod uwagę.
Innych 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 XXXV/ 322 /2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się prośbą o podanie informacji, kiedy rozpocznie się remont chodnika na
ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że remont chodnika odbędzie się w tym roku.
Radny Mieczysław Adaszyński podał pod rozwagę propozycję nasadzenia drzew owocowych w różnych miejscach np. nieużytkach, łęgach a także śródpolnych drogach na terenie Gminy Lewin Brzeski. Nasadzenie miałoby
na celu zapewnienia pożywienia dla ptaków i rozwoju bioróżnorodności. Ten temat będzie poruszany również na
posiedzeniach Komisji.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Radna Ilona Gwizdak, Radny Dariusz Zięba, Radny Robert Laszuk, w
której Radni zgodnie poparli pomysł nasadzenia drzewek.
Radny Robert Laszuk poruszył temat firmy produkującej baseny na terenie Lewina Brzeskiego a mianowicie wydobywającego się zapachu, który bardzo utrudnia życie mieszkańcom zamieszkującym tereny nieopodal Zakładu.
Do pkt 7
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu zadań gminy zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Powiadomił o akcji Towarzystwa Przyjaciół Lewina pod patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego dotyczącej
pomocy gminie Brusy w woj. pomorskim, która została poszkodowana w wyniku nawałnicy jaka przeszła nad
północną Polską w sierpniu br.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1505 zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
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