PROTOKÓŁ NR XL/2017
z XL sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 21 grudnia 2017r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XL 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 :
 Komendanta Komisariatu policji w Lewinie Brzeskim,
 Komendanta Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnego Rady Powiatu Brzeskiego.
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, Roman Pudło
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił złożone do porządku obrad wnioski Burmistrza Lewina
Brzeskiego:
1) z dnia 13 grudnia 2017 r. o wprowadzenie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwaleia
budżetu gminy na 2017 r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
projekt uchwały wymieniony w powyższym wniosku był omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady
i został przez nie zaopiniowany.
2)

z dnia 19 grudnia 2017r. o wprowadzenie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie
cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski ;
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.

3) z dnia 21 grudnia 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.
Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
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 przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada 2017r. do
dnia 04 grudnia 2017r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenie budżetu gminy na 2018r. :
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu,
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej;
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w
Brzegu;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i
Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
8) w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok;
9) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej- podziękowania dla sołtysów
10) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok .
12) w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski,
13) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

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 przyjęcia protokołu z XXXIX sesji , która odbyła się w dniu 28 listopada 2017r.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady
Miejskiej.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel wnosi o:
- sprawdzenie wodoszczelności lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej z krajową w miejscowości Borkowice ( w obecnej chwili nie spełnia swojej roli);
- doraźne załatania ubytków w drodze Lewin Brzeski- Raski –Przecza. Ubytki w drodze stanowią niebezpieczeństwo uszkodzenia poruszających się po niej pojazdów.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada 2017r.
do dnia 4 grudnia 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Radny Robert Laszuk i Przewodniczacy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
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Do pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
uchwalenie budżetu gminy na 2017r.
lit. a
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu.
Projekt uchwały w stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Skarbnik gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zgłoszona została przez Burmistrza autopoprawka
do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2018 rok dotycząca zmiany treści zapisu § 6 projektu, który
otrzymuje brzmienie: ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 210.000 zł z przeznaczenie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokości 197.000 zł oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
Autopoprawka stanowi załączniki Nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok uwzględniający autopoprawkę.
lit. b
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy o przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Składu Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 584/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej gminy Lewin Brzeski na 2018r., który został zaopiniowany pozytywnie.
Uchwały RIO stanowią załącznik Nr 12 do protokołu.
U W A G A: liczba radnych wynosi 14 osób- doszedł radny Roman Pudło
lit. c
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie stanowiska do projektu budżetu gminy na 2018r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do
projektu budżetu na 2018 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r. następującej
treści:
„Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22 listopada
2017r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz opinii własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu obradując na posiedzeniu
w dniu 28 listopada 2017r. (w obecności 7 członków – jednogłośnie 7 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2018 rok .
Komisja wnosi pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym
dodatkowych srodków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na:
1) uzupełnienie środków w dziale transport i łączność na bieżące remonty dróg gminnych;
2) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne;
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3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- zadania upowszechnianie sportu masowego z zakresie piłki nożnej, sekcji podnosenia ciężarów
w tym utrzymanie obiektów sportowych.
Ponadto Komisja wnosi o wydzielenie dodatkowych środków finansowych w ramach programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi w formie konkursu na realizację zadań publicznych
najbardziej zbliżonych do oczekiwań lokalnych społeczności, również dla podmiotów nie posiadających
statusu organizacji pożytku publicznego.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
lit. d
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska
Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z
dnia 28 listopada 2017r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, tak aby pozyskane
środki finansowe w roku budżetowym 2018 w pierwszej kolejności przeznaczyć na uzupełnienie środków
w w/w wniosku.
lit. e
Radny Rober Laszuk wyraził chęć poinformowania osóby, które po raz pierwszy uczestniczą przy procedurze uchwalania budżetu, o najwiekszym nakładzie finansowym w historii na inwestycje w gminie, które
wynoszą prawie 7,5 mln zł i pokłada nadzieję, że uda się ten budżet i wszystkie inwestycje zrealizować.
Sołtys Strzelnik Krzysztof Krzyżanowski wyraził niezadowolenie z zaplanowanej realizacji zadania budowy
części chodnika w miejscowości Strzelniki, gdzie wg jego opinii jego odcinek jest zbyt krótki przy tak dużych nakładach na inwestycje w 2018 roku.
lit. f
Przewodniczacy Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu
na 2018 rok.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XL/353/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 2
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 585/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęte posiedzeniu
w dniu 28 listopada 2017r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Stanowiska Komisji stanowią załączniki Nr 17 i 18 do protokołu.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/354/2017 w
powyższej sprawie .
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Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok wraz z
wieloletnią prognoza finansową.Powiedział, ze budżet jest dostosowany do optymalnej sytuacji jaka jest
w gminie oraz poinformował o planach jakie będą realizowane i gdzie będziemy się ubiegać o środki z
funduszy unijnych na ich wykonanie. Kwota budżetu, co zauważył przewodniczący Komisji Rozwoju, w tym
roku faktycznie jest imponująca, a gmina Lewin Brzeski będzie starać się z wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok wywiązać. Odnoszac się do wypowiedzi soltysa ze Strzelnik, wytłumaczył
dlaczego zrealizowana jest tylko część chodnika. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie budżetu i życzył dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym roku.
ppkt 3
U W A G A: liczba radnych wynosi 13 osób- obrady sesji opuścił radny Przemysław Ślęzak
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak wnosi o zapewnienie transportu dzieciom na organizowane kolonie i półkolonie,
przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim. W nawiązaniu do GPPiRPA na rok 2018 środki z budżetu gminy są przeznaczone na transport. Mając na uwadze brak możliwości dowozu dzieci przez rodziców z
obwodu szkolnego PSP Skorogoszcz prosimy o zapewnienie tego przez gminę.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że musimy się wstrzymać się ze zbyt pochopnym
zamawianiem transportu ze względu na fakt, iż nie wiemy na dzień dzisiejszy ile dzieci będzie chciało zapisać się na kolonie oraz półkolonie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XL/355/2017 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
ppkt 4
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
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- 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/356/2017 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
ppkt 5
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Protokół ze spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie sposobu podziału srodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018r. stanowi załącznik Nr 28
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytywań 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 XL/357/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
ppkt 6
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag do projektu uchwały 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 XL/358/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
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ppkt 7
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczacy Komisji Rozwoju Radny Robert Laszuk poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana ze względu na potrzebę funkcjonowania w/w wydziałuw naszej gminie, lecz obsługa musiała by
ulec znacznej poprawienie, gdyż są skargi na osoby tam pracujące.
Burmistrz poinformował o podjętych krokach w kierunku poprawy jakości obsługi w tym wydziale.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/359/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
ppkt 8
rocznego planu kontroli na 2017 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 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 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/360/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
ppkt 9
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt 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 5 głs. „za”.
Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady sołectwa wsi Nowa Wies Mała i Stroszowic stanowią załącznik
Nr 37 i Nr 38 do protokołu.
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 XL/361/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Mała Piotr Jesionek, który przedstawił informacje o dokonanych działaniach w Sołectwie w okresie kadencji.
W związku z nieobecnością na sesji sołtysa Sołectwa Stroszowice sprawozdanie z działalności przedstawił
w imieniu Sołtysa Przewodniczacy Rady Waldemar Włodek .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady Miejskiej
i Urzędu, wręczyli podziękowanie Sołtysowi Piotrowi Jesionek za pracę wykonywaną na rzecz społeczności
lokalnej.
Radna Anna Zacharewicz podziękowała Sołtysowi za współpracę i działania na rzecz miejscowości Nowa
Wieś Mała. Pokłada nadzieję, że Sołtys w przyszłych wyborach również będzie kandydował na tą funkcję.
ppkt 10
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/362/2017
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
ppkt 11
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.
Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
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Zapytańi uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/363/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.
ppkt 12
wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: Pani Barbara Janek prowadząca działalność gospodarczą pn. Reh-art. Barbara Janek prowadzi Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym
samym zadania należące do sfery zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym.
Pani Barbara Janek zwróciła się do Burmistrza Lewina Brzeskiego z prośbą o pomoc w obniżeniu
kosztów utrzymania lokali wynajętych od Gminy Lewin Brzeski, usytuowanych w budynku komunalnym w
Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 pod prowadzoną działalność.
Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest placówką na terenie Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi
opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Opieka
w placówce cieszy się dużym zainteresowaniem. Z opieki w żłobku skorzystało w ciągu roku 10 dzieci, z
opieki w klubie dziecięcym 14 dzieci.
Gmina Lewin Brzeski w celu obniżenia kosztów utrzymania wynajętych lokali może użyczyć
przedmiotowe lokale uwzględniając ustawę z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1834 z późń. zm.)
W ramach umowy Partner Prywatny będzie świadczył usługi wynikające ze zleconych zadań własnych gminy funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez
gminę Lewin Brzeski, poprzez prowadzenie klubu dziecięcego, pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem klubu dziecięcego ze środków własnych i wpłat rodziców; dostosowanie i spełnianie w okresie
trwania umowy warunków lokalowych i sanitarnych uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych; zapewnienie podopiecznym możliwości higienicznego spożywania
posiłków; zapewnienie miejsca na odpoczynek; zatrudnianie personelu odpowiadającego przepisom prawa. Ponadto Partner Prywatny będzie świadczył nieodpłatne w ramach niniejszej umowy w zamian za
użyczenie lokalu usługi w zakresie oceny dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku
wad postawy oraz diagnostyki niemowląt do 6 m-ca życia w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
W 2017r. dokonano nieodpłatnie usług w zakresie oceny 16 dzieci z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku diagnostyki rozwojowej. 4 dzieci zostało po postępowaniu diagnostycznym skierowane do neurologa,
pozostałe objęto postepowaniem wspomagającym. Wszystkie dzieci do ukończenia 12 miesiaca życia rehabilitowane są nieodpłatnie.
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Nieopłatnie diagnozowane są również dzieci w
wieku przedszkolnym w kierunku wad postawy. Do
gabinetu zgłosiło się w 217 roku 21 dzieci w wieku przedszkolnym (78% to dzieci nie uczęszczające do
przedszkoli). Partner Prywatny w zamian za użyczenie lokali użytkowych zwolni gminę z obowiązku określonego art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat trzech t.j dotacji celowej z
budżetu gminy, ze skutkiem wyrażonym w art. 508 kc (art. 60, 1. „Podmioty, o których mowa w art. 8
ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na
każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową
z budżetu gminy.2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1,
określa rada gminy w drodze uchwały.”).Wobec powyższego w celu zawarcia przez Gminę Lewin Brzeski
ze wskazanym partnerem prywatnym odpowiedniej umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym
przedkładam projekt stosownej uchwały.

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 XL/364/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.
ppkt 13
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej w Lewinie
Brzeskim. Powyższa zmiana spowoduje przeznaczenie terenów pod funkcję infrastruktury technicznej,
która będzie zgodna z funkcją istniejącej zabudowy tj. oczyszczalni ścieków, oraz wprowadzenie dodatkowych zapisów dla funkcji infrastruktury technicznej tj. gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie gminy Lewin Brzeski będzie zorganizaowana
spalarnia smieci.
Burmistrz poinformował, że nie ma takiej władzy i gmina nie ma takiego prawa by śmieci móc spalać samodzielnie. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie funkcjonuje system segregacji śmieci.
Radny Robert Laszuk dodał, iż cała ideologia segregacji smieci i recyklingu opiera się na tym by surowce
wtórne odzyskiwać a nie je spalać.
Przewodniczacy Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do kiedy mamy podpisaną umowę z Remondisem oraz wspomniał o gminie Lubsza, która próbuje sama kupić śmieciargę do wyworzenia śmieci.
Burmistrz wyjaśnił, ze umowa z Remondisem jest podpisana do maja 2018 roku i odniósł się do sytuacji w
Lubszy.
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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 XL/365/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak:
- uczestniczył w spotkaniach wigilijnych w szkołach i Świetlicy Terapeutycznej,
- uczestniczył w biesiadzie wigilijnej w Szkole Podstawowej w Łosiowie,
- odczytał pismo Pawła Grabowskiego Posła na Sejm RPz życzeniami bożonarodzeniowymi.
Do pkt 10
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
W związku z nieobecnością Ranych Powiatywych, działania Sejmiku Województwa Opolskiego przedstawił
Radny Leszek Fornali tak:
- odbyła się sesja budżetowa, radny przedstawił najważniejsze inwestycje planowane na przyszły rok,
- zmiany w budżecie obywatelskim i czego dotyczyły,
Do pkt 11
Radna Grażyna Michalska podziękowała za piękną dekorację bożonarodzeniową rynku w Lewinie Brzeskim.
Sołtys Przeczy Stanisław Piszczek w imieniu swoim i mieszkańców podziękował za drogę asfaltową w Przeczy.
Radny Dariusz Zięba podziękował za remont drogi na ul. Kolonia w Skorogoszczy oraz ul. Cmentarnej w
miejscowości Chróścina.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za remont doraźny drogi gminnej w Borkowicach, drogi dojazdowej na
Piaski, remont doraźny przystanku w Borkowicach oraz dofinansowanie zielonej siłowni. Radna podziękowała również, za interwencje u Pana Matejki w sprawie zanieczyszczania drogi, sytuacja uległa poprawie.
Sołtys Łosiowa Małgorzata Smolińska- Wieczorek podziękowała za utworzenie zielonej siłowni na osiedlu
przy ul. Jana Barona.
Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Radny Mieczysław Adaszyński wnosi o poprawienie oraz wyprofilowanie terenu przy ul. Cmentarnej i ul.
Nowowiejskiej tak, by woda opadowa mogła odpływać do studzienki.
Radny Roman Pudło wnosi w imieniu mieszkańców o ustawienie lampy na ul. Kościuszki za dworcem
PKPze względu na słabą widoczność.
Burmistrz odpowiedział, że będzie budowane centrum przesiadkowe i w ramach tego projektu będzie
również montowane oświetlenie.

Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
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Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą
realizowane. Podziękował radnym za współpracę i pomoc w realizacji budżetu.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:50 zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz
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