PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 września 2017r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-ce Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Dyrektora oraz Naczelnika Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 Komendanta Komisariatu Policji
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnego Sejmiku Wojewódzkiego,
 Radnego Rady Powiatu,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Jacek Kieroński, Waldemar Włodek, Antoni Rak
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 września 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
2) o zmianie uchwały w wieloletniej prognozie finansowej;
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy;
4) wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
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6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych
7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2016r.
8. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 czerwca 2017r. do
dnia 8 września 2017r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz;
2) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
3) o zmianie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku
z nowym ustrojem szkolnym;
4) ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r;
8) o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
9) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy;
10) wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z:
1)
z XXXIV sesji , która odbyła się w dniu 27czerwca 2017r. Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław
Adaszyński poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z XXXIV sesji.
2)

z XXXV sesji , która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2017r. Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław
Adaszyński poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.

Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z XXXV sesji.
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Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Przemysław Ślęzak wnosi o :
1) sprawa dotyczy melioracji we wsi Kantorowice. Mieszkańcy uważają, że ich pieniądze są źle gospodarowane. Mimo, że wpłacają opłaty na cele melioracyjne , to rowy nadal nie są porządkowane. Po
rozmowach z innymi radnymi wiem, że nie jest to problem wyłącznie Kantorowic;
2) znak drogowy „droga główna”, który wskazywałby drogę główną od posesji 25 do posesji 60 w Kantorowicach. Wiemy, jako mieszkańcy Kantorowic, że stoi znak „ustąp pierwszeństwa”, lecz znak o
którym mowa jest na początku zapewni bezpieczeństwo na drodze.
Radny Stefan Kachel wnosi o :
1) uruchomienie w okresie zimowym poczekalni PKP w Przeczy;
2) remont kapitalny dachu w Przedszkolu w Przeczy.
Radny Roman Gąsiorowski wnosi o: naprawę chodnika przy ul. Kilińskiego ( róg ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki).
Radna Ilona Gwizdak wnosi o:
1) w imieniu mieszkańców wsi Mikolin o remont skrzyżowania drogi ul. Zamkowej i ul. Parkowej;
2) o remont drogi dojazdowej do przesiłka Piaski, część tej drogi podczas ostatniego remontu nie była
objęta , dodatkowo pojawiły się dodatkowe dziury, zatem jest prośba o remont , równanie i tłuczeń
na całej długości. Dodatkowo mieszkańcy Piasek zwracają uwagę, że działka należy do prywatnego
właściciela P. J. Reich z Golczowic. Może okazać się, że za jakiś czas właściciel uniemożliwi im dojazd
do bloku . Prosimy o odtworzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy stodołą a blokiem;
3) o koszenie pobocza i czyszczenie rowów przy drodze powiatowej Mikolin – Golczowice
4) w imieniu mieszkańców wsi Golczowic zwracam się z prośbą o prace porządkowe na drodze gminnej ul. Cmentarna , prowadząca na cmentarz, pobocza zarastają trawą, woda nie jest odprowadzana, jest obawa o niszczenie tej drogi przez elementy;
5) w imieniu mieszkańców wsi Golczowic o koszenie wałów nad rzeką Odrą. W tym roku nie było koszenia, na wiosnę były podtopienia terenu przy wale, sytuacja zaniedbanych wałów może wpłynąć
na powtórzenie się sytuacji.
Radny Dariusz Zięba wnosi o:
1) uzupełnienie tłuczniem – grysem alejki parkowej w Skorogoszczy ( przy szkole);
2) naprawę skrzynki oświetlenia ulicznego w Skorogoszczy (Pl. Wolności) i wykrycie sprawy np. na
podstawie monitoringu z sąsiadującej piekarni i sklepu. Miesiąc temu naprawiano te samą skrzynkę
po dewastacji.
Radna Grażyna Michalska wnosi o ustawienie przy drodze gminnej w Buszycach ( koło kościoła) zakazu
wjazdu dla samochodów ciężarowych.
Radny Roman Pudło ponawia wniosek o wykonanie przeglądu znaków drogowych umieszczonych na ulicach miasta Lewin Brzeski. Stwierdza, że podczas chuligańskich „wybryków” są one obracane, co czyni ich
nieczytelność i zagrożenie bezpieczeństwa.
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Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta w Lewinie Brzeskim wnosi w nawiązaniu do interpelacji Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego o niezwłoczne zabezpieczenie części chodnika przy ul. Kilińskiego w kierunku firmy Rad Bud , który jest uszkodzony dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów.
Do pkt 7
Zapoznanie się z informacją nt. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2016r.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że temat był omawiany na podstawie przesłanych materiałów
przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński powitał Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotarę,
który przybył na obrady sesji.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Kłaczek omówił w formie pokazu slajdów przesłaną radnym
informacje nt. Aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Brzegu w 2016r. zwracając szczególną uwagę na organizowane szkolenia zawodowe m.in. dla absolwentów
szkół średnich, którzy nie posiadają wyuczonego zawodu. Jakie pozyskano środki z różnych programów na
aktywizację zawodową. Zwrócił również uwagę na coraz większe podejmowanie pracy przez mieszkańców z
Ukrainy. Poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy otrzymał od Opolskiej Kapituły Jakości wyróżnienie w
konkursie „Opolska Nagroda Jakości”. Pogratulował radnemu Robertowi Laszuk ze Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Renacie Pietruńko Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej otrzymania z
rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej odznaczenie Primus in Agendo.
Dyrektor Zbigniew Kłaczek udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Romana Pudło, który poprosił o porównanie zatrudnienia w Powiecie Brzeskim za czasów działania ówczesnego Ministra Finansów Leszka
Balcerowicza, ze względu na jego działalność rynek pracy stracił około 1000 miejsc, a sytuacji obecnej w
powiecie. Kto na terenie powiatu jest największym pracodawcą, a także czy jakaś większa firma w najbliższym czasie będzie potrzebowała większej liczby ludzi do pracy.
Radny Roman Pudło wyraził niezadowolenie z odpowiedzi na pierwszą część pytania i nie zgodził się z procentowym wyliczeniem, które przedstawił Dyrektor PUP.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odniósł się do kolejnego zapytania, z którym zwróciła się Radna Ilona
Gwizdak, prosząc o informacje jak pozyskać środki z Urzędu Pracy na prace związane z koszeniem traw i
porządkowaniem terenu w miejscowościach dla osób, które są trwale bezrobotne, ponieważ jak dotąd
środki pieniężne są zabezpieczane z funduszu sołeckiego z budżetu gminy.
Radny Rober Laszuk podziękował za współpracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, który niejednokrotnie pomaga Stowarzyszeniu „Pomóżmy Im”.
Stanowiska Komisji przedstawili - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert
Laszuk i wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radna Anna Zacharewicz.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
 Komisja Rozwoju Gospodarczego - przyjęła do wiadomości nie zgłaszając zapytań i uwag.
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przyjęła do wiadomości nie zgłaszając zapytań i uwag.

5
Do pkt 8
Przyjęcie:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 czerwca 2017r. do
dnia 8 września 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych- jednogłośnie 12 „za” przyjęła sprawozdanie

ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę nr 338/2017 z dnia 5 września 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017r., która jest pozytywna.
(Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).
Stanowisko Komisji :
- Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Stanowisko komisji rewizyjnej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 12 radnych- jednogłośnie 12 „za” przyjęła informację.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/323/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 2
wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 324 /2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku
z nowym ustrojem szkolnym;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 325 /2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
ppkt 4
ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
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- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 326 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Radny Dariusz Zięba nawiązując do tematyki uchwały poinformował, że zgłosiło się do niego Stowarzyszenie
Quasinana z Opola, z prośbą o rozpowszechnienie ich działalności wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem mogących potrzebować pomocy psychologicznej, psychoterapii, pomocy socjalnej. Stowarzyszenie
działa w ramach zadania finansowanego przez Urząd Miasta Opola, oferuje również zajęcia profilaktyczne,
edukacyjne, warsztatowe dla uczniów szkół nauki jazdy, dla młodych kierowców, dla uczniów szkół średnich, technicznych, zawodowych. Pomoc jest bezpłatna i kierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i
dzieci.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/327 /2017 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
ppkt 6
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/328 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
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ppkt 7
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/329 /2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
ppkt 8
o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłosnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/330 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 9
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs.
XXXVI/331/2017 w powyższej sprawie .

„za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr

Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
ppkt 10
wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/332/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Do pkt 10
Wiceprzewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz
korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odniósł się do dwóch pism, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady, o których Przewodniczący informował na poprzednich obradach sesji i tak:
1) udzielono odpowiedzi na pismo Pana Stanisława Kosińskiego z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie
uruchomienia gminnej dotacji celowej na wymianę starych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne;
2) na pismo mieszkańców Lewina Brzeskiego w sprawie szkodliwego oddziaływania emisji z zakładu
produkującego baseny Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński udzielił głosu Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, który poinformował o przekazaniu pisma do instytucji mających kompetencje w
tej sprawie a także o działaniach, które podjęła Gmina.
Burmistrz Artur Kotara udzielił informacji na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady odnośnie wysłania
odpowiedzi dla mieszkańców Lewina Brzeskiego.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprzedniego miejsca stacjonowania firmy Pools
Factory Group, a także czy poprzedni mieszkańcy również mieli ten sam problem z Firmą.
Burmistrz oznajmił, że firma pochodzi z Opola lub z jego okolic i nie dotarły do niego informacje na temat
problemów nią.
Radny Władysław Górka poinformował, że w przeszłości zajmował się transportem farb i rozpuszczalników
do wspomnianej firmy, która w poprzednim miejscu stacjonowania znajdowała się w terenie niezabudowanym oddalonym około 0,5 km od budynków mieszkalnych. W momencie wjazdu na teren zakładu wyraźnie
było czuć nieprzyjemny zapach. Radny wyraził wsparcie dla mieszkańców mieszkających nieopodal firmy
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zmagających się z wspomnianym problemem, a
także zaproponował aby skontaktować się z sołtysem miejscowości, w której stacjonowała bądź dalej stacjonuje firma i zaczerpnąć informacji.
Burmistrz przypomniał, że należy poznać cały proces technologiczny zakładu a cała produkcja nie odbywa
się wyłącznie w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Leszek Fornal poinformował o podjętych działaniach i tak:
1) przyjęto budżet z I półrocza;
2) brak wykonawców pod inwestycje ogłoszone przez Marszałka;
3) uchwalono 3 mln zł na budżet obywatelski;
4) działania podjęte w sprawie ustawy antysmogowej.
Radny Powiatu Brzeskiego Alojzy Witoń poinformował, że obrady komisji i sesji odbędą się za kilka dni i
wtedy będzie coś więcej wiadomo o podejmowanych działaniach. Poruszył temat gazociągu aby w przyszłości podłączyć gaz pod wieś Wronów.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radni nie zgłosili uwag.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radna Grażyna Michalska podziękowała Burmistrzowi i innym osobom zaangażowanym za pomoc w organizacji dożynek w Buszycach. Podziękowała również za wykonanie drogi gminnej w Buszycach oraz wymianę
przystanku autobusowego.
Radny Roman Pudło nawiązując do wypowiedzi Alojzego Witonia w sprawie gazu poinformował, że będzie
nowa nić gazociągu ze Zdzieszowic do Wrocławia. Podziękował Burmistrzowi za remont chodnika na ul.
Moniuszki.
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
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.
Udzielił informacji na temat stanu w jakim na dzień dzisiejszy jest sprawa podłączeń gazu do miejscowości z
terenu Gminy.
Sołtys Leszek Fornal z Kantorowic wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o postawienie znaku
„zakaz zatrzymywania” na ul. Mickiewicza (od cmentarza do ronda) ze względu na problem wyprzedzania
pojazdów zaparkowanych na w/w ulicy, przez ciągniki rolnicze.
Burmistrz poinformował, że Gmina wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie.
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Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński o godz. 16:10
zamknął obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Wiceprzewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński

