PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017
z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 października 2017r. w saIi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Waldemar Włodek
powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Dyrektorów i Zastępców Szkół Podstawowych i Dyrektorów Przedszkoli,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radną Powiatu Brzeskiego Arlettę Kostrzewę,
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 uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Jacek Kieroński, Przemysław Ślęzak
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego z
dnia 23 października 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
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 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.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 września 2017r. do dnia
16 października 2017r. ;
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Lewinie Brzeskim;
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2)

stwierdzenia zakończenia działalności do- tychczasowego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w
Łosiowie;
3) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy;
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Lewinie Brzeskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łosiowie;
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Skorogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Skorogoszczy;
7) zmiany uchwały w sprawie 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;
8) nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie;
9) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
10) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
11) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
12) zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
13) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
14) określenia stawek podatku od nieruchomości;
15) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
11.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z:
1)
z XXXVI sesji , która odbyła się w dniu 26 września 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXXVI sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Rober Laszuk wnosi:
1) do Burmistrza Lewina Brzeskiego o znaczne ograniczenie prędkości samochodów osobowych lub
wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu w ulicę Zamkową na odcinku obecna Szkoła Podstawowa ( dawne Gimnazjum) w kierunku zespołu boisk sportowych „Orlik”. Wniosek motywuję tym, że
coraz częściej dochodzi do sytuacji bardzo niebezpiecznych dla ludzi i rodzin spacerujących tą ulicą
powodowanych nie odpowiedzialną bardzo szybką jazdą przez najczęściej młodych użytkowników
samochodów. Prowadzi to również do słownych utarczek pomiędzy kierującymi a pieszymi, tylko
gdzie ten pieszy ma się usunąć kiedy uliczka jest bardzo wąska pozbawiona wystarczającego pobocza dla ruchu pieszego a w dodatku wzdłuż z każdej strony jest ograniczona murami zabudowań i
ogrodzeniem.
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2) po raz wtóry o wycinkę uschniętych drzew w ulicy Fabrycznej i w ulicy Powstańców Śląskich w
Lewinie Brzeskim. Poprzednio dwukrotnie składałem interpelacje i do chwili obecnej w tej sprawie
nic nie zostało zrobione poza tym, że jedno z uschniętych drzew zostało powalone przez burzę.
Użytkownicy i mieszkańcy tych ulic są tym faktem bardzo zbulwersowani, że pewnie musi dojść do
tragedii aby właściwe organy administracji wypełniły swoje obowiązki. Wnoszę również o wycinkę
uschniętego drzewa w parku za „Orlikiem” w Lewinie Brzeskim zlokalizowanego na wprost nowo
wybudowanej wieży widokowej. Jest to drzewo bardzo wysokie o dużej średnicy i w przypadku
gdyby na skutek wiejących wiatrów przewróciło się na wieżę widokową to oprócz zagrożenia dla
zdrowia lub życia dojdzie do znacznych strat materialnych.
Radny Stefan Kachel wnosi o sprawdzenie stanu technicznego oraz połatanie ubytków na odcinku drogi
Przecza- Lewin Brzeski (przez Raski).
Radny Roman Pudło zgłasza zapytanie czy w związku z wdrożeniem reformy oświaty w tym obsady funkcji
dyrektorów szkół, przewidywane są zmiany wynagrodzeń wśród dyrektorów.
Radny Dariusz Zięba wnosi o udrożnienie drogi prowadzącej z Chróściny do cmentarza na czas Wszystkich
Świętych dnia 1 listopada 2017r.. Obecnie trwają tam prace kanalizacyjno- drogowe.
Radna Anna Zacharewicz wnosi o otworzenie furtki i bramy na cmentarzu komunalnym od strony ogródków działkowych w okresie Wszystkich Świętych.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski: Sołtys
Sołtys Stanisław Piszczek podziękował za wydanie decyzji o otwarciu poczekalni w Przeczy.
Do pkt 7
Przyjęcie:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 września 2017r. do
dnia 16 października 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Stanowiska przedstawili Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Piotr Barszcz i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych- jednogłośnie 13 „za” przyjęła sprawozdanie

ppkt 2
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017r.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował w imieniu radnych za wieloletnią prace dyrektorów
gimnazjów.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
U w a g a: stan radnych wynosi 14 osób, na obrady sesji dotarł Przemysław Ślęzak.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych- jednogłośnie 14 „za” przyjęła informację.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/333/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
ppkt 2
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Łosiowie;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 334 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 3
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 335 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 4
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/336 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 5
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łosiowie;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 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”.
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Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 337 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
ppkt 6
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Skorogoszczy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/338/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
ppkt 7
zmiany uchwały w sprawie 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 21 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/339 /2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
ppkt 8
nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
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- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopi-

niowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.

Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/340 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
ppkt 9
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/341 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
ppkt 10
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/342/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
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ppkt 11
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/343/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
ppkt 12
zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/344/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
ppkt 13
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/345 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokołu
ppkt 14
określenia stawek podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały z wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Autopoprawka Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 4
głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką- jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/346 /2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
ppkt 15
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 3 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XXXVII/347/2017 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
1) Przewodniczący przedstawił pismo od Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie
obniżenia obciążeń podatkowych przynajmniej o 10%, na które składa się podatek od środków
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transportowych. Burmistrz pismo przekazał
wg właściwości i odpowiedź została skierowana do
Józefa Stelmachowskiego Prezesa Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, którą odczytał.
2) przedstawił, pismo Nr IN.I.743.95.2017.MK z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego w części do uchwały nr XXXVI/328/2017 i poprosił Burmistrza o
udzielenie szczegółowych informacji na ten temat.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił czego dotyczyło rozstrzygniecie nadzorcze i jakie urząd poczynił kroki
wyjaśniające w tej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że dla zainteresowanych pismo do wglądu znajduje w biurze Rady
Miejskiej.
Do pkt 10
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Głos zabrała Arletta Kostrzewa Radna Powiatu Brzeskiego, która poinformowała o podjętych działaniach i
tak:
- 26 października 2017r. odbyła XXXIV sesja rady powiatu, na której podejmowano szereg uchwał w sprawie
zmian w szkolnictwie, oraz na której została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Brzeskiego. Radna przedstawiła najważniejsze punkty ze wspominanej informacji;
- na sesji omawiano i podjęto uchwałę w sprawie planu restrukturyzacyjnego Brzeskiego Centrum Medycznego. Radna poinformowała jak przedstawia się sytuacja finansowa placówki medycznej, czego dotyczyła
podjęta uchwała, a także jakie są planowane działania modernizacyjne szpitala.
- Powiat Brzeski uczestniczy w projekcie na budowę oprogramowania sieci informatycznej dla Brzeskiego
Centrum Medycznego, co znacznie poprawiło by jego funkcjonowanie;
- obecnie trwa duża inwestycja w zakresie remontu apteki szpitalnej na kwotę ok. 3 mln zł.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy na czas remontu bloku operacyjnego będą wykonywane zabiegi.
Radna poinformowała, że zostanie wybudowany zupełnie nowy blok operacyjny co nie będzie miało wpływ
na działanie dotychczasowego bloku operacyjnego.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oddziału na ul. Nysańskiej jak
długo będzie jeszcze funkcjonował.
Radna poinformowała, że do 31 grudnia 2019 r. ma być zrealizowany projekt.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pracowni tomografii komputerowej a mianowicie
wspomniał moment, w którym hucznie był nagłaśniany fakt otwarcia tej pracowni i że należy ona do szpitala a okazuje się, że nie.
Radna wyjaśniła, że pracownia jest w prywatna a szpital korzysta z usług.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terenu wokół szpitala, a mianowicie radna zasygnalizowała, że szpital będzie się pozbywał terenu zielonego i czy w związku z tym pacjenci przebywający w
szpitalu będą mieli swoją strefę ciszy.
Radna udzieliła odpowiedzi i wyjaśniła na czym ma polegać zagospodarowanie terenu wokół Centrum Medycznego.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do radnej Arletty Kostrzewy jakie jest jej zdanie jako Radnej
Powiatowej, na temat Dyrektora BCM i jego działalności.
Radna poinformowała, że nie chciała by udzielić takiej informacji i dodała, że prowadzenie placówki medycznej powiatowej jest bardzo trudne ze względu na ich niskie dofinansowywanie.
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Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Do pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za interwencję na poprzednie zgłaszane interpelacje.
U w a g a: Radny Dariusz Zięba opuścił obrady sesji.
Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o potrzebie zwołania sesji nadzwyczajnej na termin
3 listopada 2017r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z prośbą do Burmistrza o wysłanie patrolu policji na dworzec PKP w
Lewinie Brzeskim ze względu na wzmożone przesiadywanie osób, które spożywają alkohol po godz. 17:00.
Burmistrz poinformował, że jedynie może poprosić i przekazać wniosek komendantowi Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim, gdyż nie ma bezpośredniego zwierzchnictwa nad Komisariatem.
Radny Robert Laszuk dodał, że dużo bardziej skuteczna jest na stronie internetowej policji aplikacja „mapa
zagrożeń” i określenie w niej miejsca, na które trzeba zwrócić szczególna uwagę.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek uzupełnił, iż jeśli dzieje się coś na naszych oczach podlegającego
pod naruszenie prawa warto dzwonić na numer 112 i dodał, że również zgłosi sprawę na policji.
Do pkt 13
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.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Romana Pudło odnośnie wynagrodzenia dla nauczycieli
oraz wyjaśnił w jakim celu będzie zwoływana sesja nadzwyczajna.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15: 50 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

