PROTOKÓŁ NR XLI/2018
z XLI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 2 lutego 2018 r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 9ºº obrady XLI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego;
 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 31 stycznia 2018r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni -Przemysław Ślęzak, Jacek Kieroński, Robert Laszuk
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 uchwały:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
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 Stefan Kachel wnosi o usunięcie drzew przy przepuście kolejowym, który znajduje się przy potoku
Raski. Drzewa wrastają w linie wysokiego napięcia z sąsiadującą trakcją elektryczną Wrocław- Opole.
Radna Anna Zacharewicz zwraca się z zapytaniem, czy mieszkaniec płacący maksymalną stawkę za wywóz
odpadów komunalnych może się starać o dodatkowy kosz ze względu na zbyt małą ilość miejsca w koszu na
plastik.
Radny Dariusz Zięba wnosi o:
- w imieniu mieszkańców osiedla Kolonia o usypanie drogi na skraju wyrobiska piaskowego,
- umieszczenie w imieniu mieszkańców ul. Brzozowej tabliczek z nazwą ulicy (dawna ul. Świerczewskiego),
- w imieniu mieszkańców ul. Zamkowej (droga do parku) o wyznaczenie nowych miejsc na kontenery na
śmieci lub zbudowanie boksów,
- załatanie dziury w nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej ul. Słowackiego w Skorogoszczy.
Radny Roman Pudło wnosi w imieniu mieszkańców ul. Kosynierów i nie tylko o ustawienie stabilnych koszy
na śmieci. Obecnie klienci pobliskich sklepów porzucają różnego rodzaju śmieci, głownie opakowań, najczęściej upychając je w żywopłotach właścicieli domostw przy ul. Kosynierów.
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Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonała Skarbnik gminy Urszula Smolińska informując, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 172.632 zł następuje w związku z :
zwiększeniem planu dochodów w zakresie:
- odzyskania podatku VAT za lata 2013 – 2015 (139.632 zł),
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych oraz naliczonych odsetek (11.000 zł),
- zwrotu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (22.000 zł).
II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 68.368 zł dotyczy
zmniejszenia odsetek od kredytów i pożyczek.
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 241.000 zł następuje w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT za lata uprzednie (28.000 zł ),
- zwroty zasiłków stałych do Urzędu Wojewódzkiego (11.000 zł)
- zwroty świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego(22.000 zł)
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności projektu dla zadania
pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w
gminie Lewin Brzeskim” (30.000 zł)
- wydatki związane z robotami dodatkowymi dot. zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i
adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy’’ (150.000 zł).
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6.750 zł następuje w
związku z otrzymaniem uchwały sołectwa Strzelniki w sprawie zmiany przedsięwzięć
w tym:
zmniejszenia
- wydatki w zakresie zadań promocyjnych (1.750,59 zł),
- wydatki inwestycyjne w zakresie zadania pn.,, Doposażenie i odnowienie
pomieszczeń świetlicy w m. Strzelniki’’(4.999,41 zł),
zwiększenia:
- wydatki związane z drogami gminnymi (3.000 zł),
- utrzymanie zieleni (3.700 zł),
- wydatki związane z konserwacja urządzeń na placu zabaw (50 zł).
Burmistrz Artur Kotara dodał, że w najbliższych miesiącach jest nabór wniosków na ścieżki rowerowe z Popielowa do Lewina Brzeskiego z Aglomeracji Opolskiej, gdzie nasza gmina chce złożyć taki wniosek na ścieżkę rowerową z Popielowa do Lewina brzeskiego do stacji PKP. Nie możemy zagwarantować, że uda się
pozyskać te środki, lecz warto spróbować. W przyszłości nawet jeśli nie uda się pozyskać środków z Aglomeracji, warto te ścieżki wybudować nawet za własne środki, gdyż ten kierunek budowy jest jak najbardziej
słuszny i potrzebny. Drugą rzeczą, wyjaśnił Burmistrz są dodatkowe środki na prace dodatkowe w szkole w
Skorogoszczy , wytłumaczył o jakie prace dokładnie chodzi.
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem kto nie dopatrzył braków w projekcie.
Burmistrz wyjaśnił, że niestety tak się zdarza, ponieważ pracujemy na projektach budowanych a nie wykonawczych, które są znacznie droższe.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ,,Termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej – budynków OSP w gminie Lewin Brzeskim”, jakie będą koszty całkowite tego przedsięwzięcia.
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Burmistrz poinformował, że na ten moment nie jest znana całkowita wartość tego projektu. Na dzień dzisiejszy są zrobione audyty dla wszystkich trzech budynków OSP z terenu gminy Lewin Brzeski, niestety Łosiów nie spełnia wymogów, dlatego wniosek został złożony tylko na strażnicę w Skorogoszczy i w Lewinie
Brzeskim. Cała termomodernizacja polegałaby na gruntownym remoncie obiektów, tak by w przyszłości
móc oszczędzać energię cieplną i zadbać o godne warunki pracy strażaków.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy w w/w obiektach będą uwzględnione alternatywne
źródła energii.
Burmistrz poinformował, iż prawdopodobnie będzie to przewidziane, lecz na dzień dzisiejszy jest robiony
program funkcjonalno- użytkowy i dopiero po jego wykonaniu będzie znanych więcej informacji na ten
temat.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kryteriów, które nie spełnia
budynek OSP w Łosiowie.
Burmistrz wyjaśnił, ze w Łosiowie jest ogrzewanie elektryczne, w związku z czym nie ma oszczędności jeśli
chodzi o emisje do powietrza.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę na to, aby w przyszłości remont strażnicy w Łosiowie nie został pominięty i nawet z własnych środków można by było go wyremontować.
Burmistrz wyjaśnił, iż w przyszłości Łosiów nie zostanie pominięty, sukcesywnie z własnych środków w przyszłości będzie przeprowadzony remont. Wytłumaczył, że gmina nie może rezygnować z szansy pozyskania
środków nawet w przypadku pozyskania tylko ich części.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLI/366/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Roman Pudło poprosił o więcej informacji na temat Gazociągu Zdzieszowice- Wrocław, który będzie
przebiegał przez teren naszej gminy.
Burmistrz udzielił szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji, jakie korzyści będą z tego
tytułu dla gminy. Poinformował że w budynku Urzędu Miejskiego są ulotki na ten temat i każdy może zaczerpnąć dodatkowych informacji.
Radny Władysław Górka poinformował, że w ostatnim czasie chciał się spotkać z przedstawicielem firmy,
gdyż jest zainteresowany tym tematem i niechętnie osoby reprezentujące firmę chcą się spotykać z indywidualnymi osobami.
Burmistrz wyjaśnił, że niestety nie ma wpływu na działania wykonawcy, ponieważ działają oni w oparciu o
spec ustawę.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania nadmiaru ziemi z przeprowadzanych wyrobisk pod rury gazociągu.
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W odpowiedzi na pytanie radnego Burmistrz wytłumaczył, iż wykonawca będzie musiał przywrócić teren do
stanu pierwotnego.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przebiegu gazociągu i jaka będzie jego odległość
od budynków mieszkalnych.
Burmistrz wytłumaczył, iż są to wytyczne, które są zapisane w specustawie.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała w imieniu mieszkańców za remont odcinka drogi wiodącej na cmentarz
w Chróścinie i zwróciła się z zapytaniem czy urząd stara się naciskać na Zarząd Dróg Wojewódzkich , aby
wyremontować odcinek drogi, który pozostał nie wyremontowany przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z
drogą gminną.
Burmistrz powiadomił radną, iż na dzień dzisiejszy możemy złożyć wniosek do ZDW, lecz niestety nie możemy obiecać rozpatrzenia wniosku w roku bieżącym.
Radny Dariusz Zięba poinformował o wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Skorogoszczy na
ul. Słowackiego i w związku z tym zwraca się z prośbą o załatanie dziur na odcinku drogi między przedszkolem a drogą krajową.
Burmistrz poinformował, że na odcinkach dróg, na których będzie prowadzona budowa kanalizacji i w ich
obrębie będą uzupełniane ubytki.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o pismach, które wpłynęły do niego w okresie między sesyjnym i tak:
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
za 2017r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski;
- Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXV/387/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia apelu Sejmiku Woj. Opolskiego w sprawie zmian w prawie samorządowym i kodeksie wyborczym.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża uzupełniła, iż ustawa weszła w życie dnia 1 lutego 2018 roku w związku z
tym pierwszym krokiem Rady Gminy, będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w miesiącu marcu a miesiąc później na obwody głosowania.

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.
Ponadto poinformował o:
- funkcjonowaniu czujników pomiaru powietrza na terenie naszej gminy,
- w związku ze zmianami w ustawie dekomunizacyjnej, zostało wysłane pismo do Wojewody w sprawie
pomnika w Mikolinie. Pismo dotyczyło zapytania, czy w związku ze zmianami w ustawie należy zarządzić
rozbiórkę pomnika.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 855 zamknął
obrady XLI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
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