PROTOKÓŁ NR XLII/2018
z XLII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 13 marca 2018 r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego;
 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 14 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni : Grażyna Michalska
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego z
dnia 13 marca 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
UWAGA: liczba radnych wynosi 15 osób- doszła radna Grażyna Michalska
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) wyrażenia zgody na podwyższanie w latach 2019-2033 kapitału zakładowego spółki pn.
,, Zarząd Mienia Komunalnego’’ Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim w drodze wnoszenia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów;
4) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet
Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w
Opolu w zakresie robót budowlanych oraz zakupie pierwotnego wyposażenia w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego”;
5) w sprawie podjęcia działań zmierzających do powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
6) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Popielów i w gminie Lewin Brzeski;

6.

7.
8.
9.
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7) w sprawie przejęcia przez gminę Lewin Brze- ski od Województwa Opolskiego wykonanie zadania
pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458,
drogi krajowej 94, dróg gminnych – w gminie Lewin Brzeski – etap I;
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności ustaleń projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym” z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radna Ilona Gwizdak wnosi w imieniu swoim i mieszkańców wsi Golczowice o finansowe wsparcie remontu
zabytkowej dzwonnicy znajdującej się w miejscowości Golczowice. Mieszkańcy kolejny rok z rzędu z Funduszu Sołeckiego przekazali środki, Powiat Brzeg również wsparł kwotą 2.500 zł zeszłoroczny etap prac. Aby
ocalić ten zabytkowy obiekt potrzebne są dalsze środki i prace remontowo- konserwatorskie.
Radny Dariusz Zięba wnosi o:
1. Umieszczenie oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą gminną
( ul. Słowackiego) w Skorogoszczy.
2. Usunięcie nieczynnej elektrycznej tablicy rozdzielczej po budowie mostu na rzece Nysie Kłodzkiej w
Skorogoszczy (Plac Wolności).
Radny Robert Laszuk wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o ustawienie koszy na odpady komunalne na
ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim na odcinku od firmy „GABAG” do ul. Krasickiego. Wnosi również o
uprzątnięcie zalegających tam śmieci.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniami:
1) Czy będzie podejmowana jakaś inicjatywa w związku z pojawieniem się na terenie byłej cukrowni
na terenie Lewina Brzeskiego dwóch starych lokomotyw.
2) Czy można by było zainicjować chodnik miedzy ul. Kilińskiego a ul. Kościuszki ( teren byłego magazynu zbożowego) ze względu na skrót używany przez mieszkańców w drodze do kościoła.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.846.767,05 zł następuje w związku ze zwiększeniem planu
dochodów w zakresie:
- zwiększenia dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
(179.400 zł),
- zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (50.000 zł),
- zwiększenia dochodów z tyt. subwencji oświatowej (11.601 zł) - ogłoszone przez Ministerstwo Finansów
ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2018r. (pismo ST.4750.1.2018) z dnia 13.02.2018r.,
- środków unijnych , które były zaplanowane po stronie dochodów w roku 2017 a zwrot ich nie został dokonany w związku z zrealizowanymi zadaniami w zakresie budowy dróg gminnych (659.803,67zł – zaciągnięta pożyczka w roku 2017 ),
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- środków unijnych , które były zaplanowane po stronie dochodów w roku 2017 a zwrot ich nie został
dokonany w związku z zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. ,, Ochrona in situ gatunków roślin
i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego ,,
Lewin Brzeski wraz z odbudową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej ’’ (815.229,38zł- zaciągnięta
pożyczka w roku 2017)
- podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy (umowa Nr 00185-6935-UM0810461/17 z dnia
25 stycznia 2018r. ) na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim w celu udostępnienia mieszkańcom gminy unowocześnionej infrastruktury
sportowej’’ (130.733 zł)
II.
Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 164.400 zł następuje w związku z przeliczeniem na
dotacji przedszkolnej na 2018r.
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 2.307.334 zł
następuje w związku
z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z częściową wypłatą odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Lewinie Brzeskim przy ul. Cichej 15 (30.000 zł),
- pokrycie funduszu remontowego za lokale gminne (100.000 zł),
- wydatki w zakresie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (70.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące
Urzędu Miejskiego (124.500 zł),
- wydatki związane z promocją (50.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące w BUW (54.778 zł),
- wydatki związane z wypłata inkasa dla sołtysów oraz opłata komorniczą konieczną w
związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi (16.000 zł),
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Leśniczówka (1.000 zł),
- zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (8.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące w placówkach oświatowych
(723.103 zł),
- wydatki związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej (26.000 zł),
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dla opiekunek (28.500 zł),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (4.500 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych (20.220 zł)
- zakup kosiarki przez sołectwo Sarny Małe (2.500 zł - środki wpłacone przez sołectwo w 2017r.),
- zwiększenie dotacji dla MGDK w Lewinie Brzeskim (200.000 zł),
- zwiększenie dotacji na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania
obiektów sportowych (85.000 zł),
- wykup prawa wieczystego użytkowania działki 800/8 o pow. 0,0108ha zabudowanej
przepompownią ścieków (2.500 zł),
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. ,,poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie’’ (115.000 zł),
- przekazanie środków finansowych na modernizację i wyposażenie obiektu dydaktycznego Uniwersytetu
Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu (20.000 zł - kierunek lekarski),
- zadanie pn.,, Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie
Brzeskim’’(23.000 zł),
- dotacje na wymianę źródeł ciepła (50.000 zł),
- zadanie pn. ,,Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim” (252.733 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem
rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’(142.000 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach”
(158.000 zł).
IV- V. Zmniejszenie planowanych przychodów i rozchodów wysokości 2.382.619,02 zł następuje w związku
z otrzymywaniem zaliczek na poczet z płatności związanych z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa
i adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowe w Skorogoszczy’’
(kwota uprzednio planowana w ramach zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie w/w zadania).
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VI. Zwiększenie
planowanych
przychodów w wysokości 2.230.733 zł następuje w związku
z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzącym z rozliczenia roku 2017 (2.100.000zł) oraz
środków w związku z podpisania umowy na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa zadaszenia nad częścią
trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim” (130.733 zł).
VII. Zwiększenie planowanych rozchodów w wysokości 1.605.766,05 zł następuje w związku
z planowaniem spłaty pożyczki zaciągniętej w 2018r.na wyprzedzające finansowanie inwestycji
pn. ,, Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim” (130.733 zł), spłaty
pożyczki zaciągniętej w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie zadania pn.,, Budowa dróg na terenie
gminy Lewin Brzeski” (659.803,67 – środki unijne) oraz spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. ,, Ochrona in situ….” (815.229,38 zł - środki unijne).
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy zapis dotyczący rozbiórki pomnika w autopoprawce do niniejszej uchwały jest prawidłowy.
Radny Robert Laszuk dodał, czy uchwała dotycząca rozbiórki pomnika jest poprawnie sporządzona.
Skarbnik gminy Urszula Smolińska wytłumaczyła dlaczego w takiej formie zostały rozpisane niniejsze uchwały.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jaki będzie okres refundacji i czy gmina otrzyma korzyści finansowe z tego tytułu.
Burmistrz Artur Kotara w temacie samego głosowania i podejmowania decyzji przy uchwale o ewentualnym
wyburzeniu pomnika, wytłumaczył iż na ta chwilę w Polsce obowiązuje ustawa dekomunizacyjna, w myśl
której do końca marca właściciel terenu, na którym zlokalizowany jest pomnik i którego dotyczy wspomniana ustawa, ma go do końca marca rozebrać bądź wyburzyć. Wówczas właściciel terenu może zwrócić
się do skarbu państwa o zwrot poniesionych kosztów , o żadnym zysku z tego tytułu nie ma mowy. Jeżeli
gmina bądź właściciel do końca marca nie usunie pomnika, Wojewoda może podjąć decyzję zastępczą i za
właściciela dokonać wyburzenia, obciążając później tymi kosztami gminę.
Radny Dariusz Zięba odniósł się wniosku, który złożył z zapytaniem do IPN-u o możliwość usunięcia komunistycznych symboli oraz napisów z pomnika w Mikolinie, oraz zostawić go jako miejsce pola bitewnego
upamiętniającego wszystkich poległych i czy znana jest odpowiedź na ten wniosek.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi, iż jest to próba ominięcia ustawy według Wojewody.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że omawiana jest uchwała o zmianach w budżecie
nie uwzględniająca rozbiórki pomnika w Mikolinie, a uchwała uwzględniająca rozbiórkę będzie omawiana w
późniejszym punkcie porządku obrad.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych –
14 głs. „za”
XLII/367/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

przy 1 głs „przeciw” podjęła Uchwałę Nr

ppkt 2
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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Dostosowuje się plan po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale
budżetowej na 2018 rok.
Wprowadza się zmniejszenie w zakresie przychodów i rozchodów w wysokości 2.382.619,02 zł w związku ze
zmianą finansowania zadania (płatności będą realizowane na podstawie zaliczek) pn. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Skorogoszczy.
Wprowadza się zwiększenie planowanych przychodów w kwocie ogółem 2.230.733,00 zł w tym:
- wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł (rozliczenie roku 2017),
- środków na dofinansowanie zadania pn. Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim w kwocie 130.733,00zł
Wprowadza się zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1.605.766,05 zł w związku z planowaniem
spłaty udzielonej pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa zadaszenia nad
częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim (130.733,00zł) , spłatę zaciągniętej pożyczki w roku
2017 na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Lewin Brzeski
(659.803,97zł) oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt
wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski
oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (815.229,38zł).
Wprowadza się kwotę 15.000.000,00 zł w rozbiciu na lata finansowania 2019-2033 po stronie wydatków
majątkowych w związku z podjęciem uchwały na wnoszenie wkładu pieniężnego do spółki ZMK z/s w Lewinie Brzeskim i objęcie w zamian nowych udziałów.
W Załączniku Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na okres finansowania 2019-2033 w związku z podjęciem uchwały na wnoszenie wkładu pieniężnego do spółki ZMK z/s w Lewinie Brzeskim i objęcie tym samym nowych udziałów.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/368/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
ppkt 3
wyrażenia zgody na podwyższanie w latach 2019-2033 kapitału zakładowego spółki pn.
,, Zarząd Mienia Komunalnego’’ Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim w drodze wnoszenia wkładu pieniężnego
i objęcia w zamian nowych udziałów;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara:
Wnoszenie wkładu pieniężnego do Spółki pn. Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim
w kwocie 1.000.000 zł rocznie począwszy od roku 2019 do roku 2033, dla której 100% właścicielem jest
gmina Lewin Brzeski , następuje w celu podwyższania kapitału zakładowego spółki. Tego typu działanie jest
niezmiernie istotne z punktu widzenia możliwości realizacji projektów inwestycyjnych. Podwyższenie kapitału Spółki zwiększy jej zdolność kredytową, która jest potrzebna przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny
na udział własny. Środki będą przeznaczane na zadania inwestycyjne, które Spółka ma zamiar realizować
przy udziale środków unijnych (mi. budowa basenu w Lewinie Brzeskim). Zaznaczyć również należy, że
Spółka realizując zadania unijne w którym wydatkiem niekwalifikowanym jest naliczony przez wykonawcę
podatek VAT może po zakończeniu uzyskania efektu rzeczowego przy sprzedaży usług z tego zadania odliczyć podatek w 100%.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/369/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski
pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu w zakresie
robót budowlanych oraz zakupie pierwotnego wyposażenia w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara:
Art. 94 ust. 1,6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. r. Prawo o szkolnictwie wyższym, daje możliwość jednostkom
samorządu terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu zadań związanych z utrzymaniem uczelni, w tym na
remonty.
W związku z powyższym Uniwersytet Opolski zwrócił się z prośbą o pomoc w modernizacji obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu w zakresie robót budowlanych oraz zakupie
pierwotnego wyposażenia w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego.
Podstawą przekazania środków dla Uniwersytetu Opolskiego będzie niniejsza uchwała oraz umowa podpisana z Rektorem Uniwersytetu Opolskiego.
Radny Robert Laszuk zauważył, że jest to kolejne zadanie skarbu państwa do którego gmina się dokłada.
Radny Mieczysław Adaszyński zaznaczył, iż Uniwersytet nie ma pojęcia jakie będą koszty tego całego przedsięwzięcia i nie jest do końca według niego tym zainteresowany. Pomysł otwarcia kierunku medycznego nie
jest w pełni uzasadnionym pomysłem.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 8 głs. „za” przy 2 głs. „przeciw” i 5 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLII/370/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie podjęcia działań zmierzających do powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów) od 01.07.2013r.
do 28.06.2018r. w gminie Lewin Brzeski powierzona jest w drodze przetargu publicznego podmiotowi zewnętrznemu. Z przeprowadzonych porównań i analiz wynika, że z roku na rok koszty realizacji zadania rosną. Dlatego też celem wypracowania jak najdogodniejszej formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami bez obniżenia standardów świadczonych na rzecz mieszkańców usług, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów w tym zakresie, zasadnym jest powierzenie ich realizacji spółce komunalnej ze 100% kapitałem gminy.
Działanie takie służyć ma zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej przez spółkę komunalną.
Zgodnie z art. 2 i art.4 ust.1pkt.1ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r.,
poz. 827) gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego
w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.

7
Natomiast zgodnie z art. 6d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późń. zm). wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa
w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
Jednocześnie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.
2017, poz. 1579 z późń. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego (jednostkę sektora finansów publicznych), osobie prawnej, jeżeli spełnione
są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, warunek ten jest spełniony również gdy kontrolę sprawuje inna
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w ten sam sposób;
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrolę;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Wobec powyższego celem uchwały jest podjęcie działań zmierzających do powierzenia od 1 lipca 2018 r.
spółce gminnej Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lewinie Brzeskim, realizację zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lewin Brzeski w trybie procedury tzw. „in house”.
Radny Dariusz Zięba odniósł się do kalkulacji nowych kubłów na odpady komunalne, a mianowicie czy gmina mogłaby odkupić za połowę ceny kubły od firmy Remondis, które w tej chwili użytkują mieszkańcy gminy.
Burmistrz poinformował, że do każdej umowy muszą być dwie strony, które chcą ze sobą coś ustalić. Odbędzie się spotkanie, na którym m. in. będzie poruszony ten temat, natomiast najlepszym wyjściem jest zakupienie własnych kubłów za 15% wartości, gdzie posiadanie własnych kubłów nie zastąpi żadna dzierżawa
bądź leasing.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie procedury i dokumentacja jest gotowa, aby
gmina mogła z dniem 1 lipca zacząć sama odbierać odpady od mieszkańców, oraz czy gmina jest fizycznie do
tego przygotowana.
Burmistrz oznajmił, że są podejmowane wszelkie starania, aby gmina była gotowa do podjęcia tego działania.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy wystarczy jeden samochód do wywożenia
odpadów na całą gminę.
Burmistrz poinformował, że będzie jeden nowy samochód, ewentualnie jeden używany, a tak naprawdę
czas pokaże jak to dokładnie będzie wyglądać i ile tak naprawdę mieszkańcy naszej gminy wytwarzają odpadów.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, iż największym problemem może się okazać prawidłowa segregacja
śmieci, głównie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, ze względu na większą anonimowość mieszkańców. Ważna również jest kontrola mieszkańców, by prawidłowo segregowali śmieci i to taka kontrola,
która niesie za sobą konsekwencje. Jest wiele obaw i niewiadomych, lecz warto to ryzyko podjąć by nie
przepłacać.
Radny Waldemar Włodek również podzielił zdanie Radnego Roberta Laszuka, aby spróbować podjąć się
tego zadania, gdyż firma lokalna zależna od Burmistrza będzie lepiej prosperować i dbać o to by mieszkańcy naszej gminy nie przepłacali za odbiór odpadów. Będziemy mieli większy wpływ na to jakie są faktyczne
poniesione koszty związane z rzeczywistym odbiorem, segregacją i utylizacją odpadów.
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Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia, jest
ryzyko powrotu do worków na odpady.
Burmistrz zapewnił, iż będą podejmowane wszystkie możliwe działania w kierunku dobrego przeprowadzenia wspomnianego przedsięwzięcia.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, gdzie firma Remondis płaci podatek.
Burmistrz wyjaśnił, że w miejscu gdzie znajduje się siedziba firmy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/371/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 6
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Popielów i w gminie Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara:
Zawarcie umowy o partnerstwie dla realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie
Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” wspólnie z partnerami: Województwem Opolskim i Gminą Popielów,
z których Gmina Popielów pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego, zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Zamierzenie polegać będzie na stworzeniu warunków dla mieszkańców gminy Popielów i Lewin Brzeski do zmiany środków transportu na ekologiczny poprzez dojazd rowerowy do centrum
przesiadkowego przy stacji PKP w Lewinie Brzeskim, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazu CO2 do
atmosfery. Zadanie jest zgodne z założeniami działania 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy jest to projekt na wzór tego jaki jest przeprowadzany w
gminie Lubsza.
Burmistrz wyjaśnił, iż w Lubszy ścieżkę pieszo-rowerową przeprowadza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad a projekt miały by go przypominać.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/372/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
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ppkt 7
w sprawie przejęcia przez gminę Lewin Brzeski od Województwa Opolskiego wykonanie zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej
94, dróg gminnych – w gminie Lewin Brzeski – etap I;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara, informując iż przedmiotowa uchwała
ma na celu rozpoczęcie procedur związanych z remontem i przebudową nawierzchni jezdni i chodników w
drodze wojewódzkiej nr 458 na obszarze miasta Lewin Brzeski. Obecnie nawierzchnia chodników w ul. Sikorskiego oraz częściowo w ul. Mickiewicza posiada liczne deformacje i nienormatywne spadki poprzeczne.
Również nawierzchnia jezdni ulic wykazuje duży stopień zużycia. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników zarówno pieszych jak i pojazdów należy niezwłocznie przystąpić do drogowych robót naprawczych.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 8
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 260.000 zł następuje w związku z
zwiększeniem planu dochodów w zakresie:
- zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości ( 260.000 zł ).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 260.000 zł następuje w związku z
zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z rozbiórką i usunięciem pomnika w Mikolinie - zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
22 czerwca 2017 roku o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1389)
w przypadku wykonania obowiązku koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb państwa ze środków budżetu
państwa, których dysponentem jest wojewoda, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości,
na której znajduje się pomnik , nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika.
W dyskusji głos zabrali:
W sprawie rozbiórki pomnika głos zabrał radny Robert Laszuk wyrażając opinię, iż jest na dzień dzisiejszy
zbyt wiele niewiadomych i zbyt wiele sprzeczności dotyczących rozbiórki pomnika przez, które nie wiadomo
jakie zabrać stanowisko w niniejszej sprawie. Z większość opinii usłyszanych od mieszkańców wynika ,iż są
oni za pozostawieniem pomnika ze względu na oddanie czci, oraz pamięci osobom poległym. W czasach
propagandy były podawane nieprawdziwe informacje w kwestii ilości osób, które tam zginęły, gdyż zginęło
ich dużo mniej. Na całe Województwie Opolskie była to największa ilość ofiar , dlatego należałoby okazać
szacunek dla tych osób. Szczątki i zwłoki zostały pochowane na cmentarzu w Skorogoszczy,w późniejszym
czasie zostały ekshumowane do Kluczborka. Z drugiej strony pozostaje kwestia finansowa tej sprawy, gdyż
rozbiórka będzie musiała zostać uregulowana z pieniędzy podatników, dlatego tak trudne jest podjęcie stanowiska w tej sprawie.
Z opinią radnego nie zgodził się radny Mieczysław Adaszyński, który wyraził opinię, iż ustawodawca tworząc
ustawę stworzył problem, którego w jego opinii nie ma, gdyż nie powinno się burzyć pomników upamiętniających osoby poległe ze względu na symbole i znaki, które na nim widnieją.
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Przewodniczący rady Waldemar Włodek zgodził się z opinią radnego Mieczysława Adaszyńskiego oraz wyraził opinię, iż nie należy wyburzać pomnika w Mikolinie.
Głos zabrał radny Dariusz Zięba, który odniósł się do wypowiedzi Radnego Roberta Laszuka, gdyż jest wiele
informacji na temat budowy pomnika, które nie są nigdzie publikowane, a są znane od osób, które brały
czynny udział w budowie pomnika. Jest wiele sprzeczności i przekłamań co do liczby osób, które tam zginęły, ich wyznań oraz fakt, że inicjatywą mieszkańców Skorogoszczy było wybudowanie pomnika w Mikolinie.
Radna Ilona Gwizdak dodała, iż mieszkańcy, którzy żyją i budowali ten pomnik bardzo mocno przeżywają
całą sytuację, gdyż tak jak powiedział radny Dariusz Zięba, nie budowali go z własnej inicjatywy ani dobrej
woli, lecz pod przymusem. Według opinii radnej jest to niszczenie historii ze względu na zmianę ustroju a
tak być nie powinno. Pomniki naszych żołnierzy poległych na terenie Europy są traktowane z czcią i nie jest
czas i miejsce, aby weryfikować oraz oceniać kto był dobry a kto był zły. Możemy dążyć do tego, by treść
napisów spolszczyć oraz usunąć symbole dawnego ustroju lecz nie należy burzyć część historii.
Radny Stefan Kachel wyraził opinię, iż należy również uszanować rodziny ofiar. Radny jest zdania, iż nie jest
to pomnik ku czci ustroju, lecz upamiętniający poległych na polu bitwy, którzy nie mieli nic wspólnego z
panującym obecnym systemem.
Radny Dariusz Zięba dodał, iż ze względu na jego zainteresowanie lokalną historią, rodziny ofiar przyjeżdżają i pytają się gdzie mogli by zapalić znicz, wtenczas są kierowani do Kluczborka na cmentarz żołnierzy radzieckich gdzie zostały ekshumowane ich ciała.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o dokładne wyjaśnienie czego omawiany projekt dotyczy, a mianowicie rozbiórki pomnika czy jego pozostawienie, gdyż nie jest to jasno sprecyzowane.
Burmistrz Lewina Brzeskiego udzielił wyjaśnienia.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem jakie konsekwencję niesie za sobą nie podjęcie uchwały.
Burmistrz Artur Kotara udzielił dokładnych informacji na temat konsekwencji i skutków nie podjęcia niniejszego projektu uchwały.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 1 głs. „za”, 11 głs „przeciw”, 3 głs „wstrzymujące się” w przeprowadzonym głosowaniu uchwała nie została podjęta.
Do pkt 6
Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności ustaleń projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku
Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym” z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że integralną częścią niniejszego
stanowiska jest opis techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu zwanym w dalszej część projektem pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz
z zespołem rekreacyjno-kąpielowym”. Projekt zakłada przebudowę i adaptacje istniejących budynków po
przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Zamkowej oraz zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe
dla obsługi istniejących i planowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
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Radny Robert Laszuk zgłosił uwagę, aby odświeżyć wizualizację projektu na stronie internetowej, gdyż wiele
osób jest tym zainteresowanych.
Burmistrz poinformował o dostępności do informacji na facebooku, gdzie wszystko jest na bieżąco udostępniane, oraz zobowiązał kierownika Wydz. Budownictwa i Inwestycji do zamieszczenia wszelkich informacji na ten temat na stronie internetowej Lewina Brzeskiego. Burmistrz Artur Kotara poinformował również, aby z jakimikolwiek pytaniami odnośnie tematu dzwonić i pytać, a osoby pracujące przy tym temacie
udzielą odpowiedzi.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Burmistrz poinformował, ze w dzisiejszych czasach jest to wymóg konieczny. Udzielił również informacji na
temat co będzie się znajdowało w obiekcie i do czego będzie przystosowany.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych –jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Stanowisko w powyższej sprawie .
Stanowisko stanowi załącznik Nr 21 do protokołu
Do pkt 7
Wolne wnioski i informacje.
Radny Władysław Górka podziękował Burmistrzowi, Zastępcy burmistrza, wydziałowi Promocji oraz wszystkim osobom, które pomagały za pomoc w organizacji Turnieju w podnoszeniu ciężarów w Skorogoszczy.
Radny podziękował również dyrektor domu dziecka w Skorogoszczy za dużą pomoc.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu drogi wojewódzkiej 94 z droga krajową,
a mianowicie poprosił o informację czego ten remont dotyczy.
Burmistrz poinformował, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza remont skrzyżowania z oświetleniem.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kanalizacji, jaki jest postęp i harmonogram prac
oraz czy są jakieś opóźnienia i czy wszystko idzie zgodnie z planem.
Burmistrz poinformował, iż przyszłym tygodniu będzie się odbywała rada budowy, gdyż jest przewidziana
raz na miesiąc z udziałem Burmistrza Lewina Brzeskiego, na której będzie przedstawiony harmonogram
robót. Do końca marca będą dwie nowe ekipy budowlane do tego zadania, oraz w przyszłym tygodniu dowiemy się również jakie odcinki wykonawca ma w planie realizować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że są drobne opóźnienia, wynikające z postępu prac, ale są one prawie przy każdych realizowanych zadaniach.
Radny Mieczysław Adaszyński odniósł się do odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie wysepki
przy firmie oponiarskiej na ul. Kolejowej w Łosiowie, gdyż w dalszym ciągu wysepka jest w opłakanym stanie i przeszkadza uczestnikom ruchu. Radny wyraził opinię, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich nienależycie podchodzi do swoich obowiązków oraz źle dysponuje środkami finansowymi.
Radny Piotr Barszcz podziękował za organizację XIX Turnieju Tenisa Stołowego w Łosiowie.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o najbliższych obradach Komisji i Sesji Rady Miejskiej oraz o korespondencji, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- Pozytywna Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 lutego 2018r. o planowanej kwocie długu
Gminy Lewin Brzeski.
Do pkt 8
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.
Do pkt 9
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:30 zamknął
obrady XLII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

