PROTOKÓŁ NR XLIII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 marca 2018r. w saIi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLIII 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 Straży Miejskiej,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnych 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji: Jacek Kieroński
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożony przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2018 o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
projektu uchwały:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
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 (bezwzględną większością głosów)
zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie sprawozdania:
a. z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 5 grudnia 2017r. do dnia 12 marca 2018r.;
b. z działalności stałych Komisji Rady.
8. Zapoznanie się z informacją nt. :
a. o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2017 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

b. o wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
2) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2017;
3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
4) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
5) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których
nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć;
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
7) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski na
realizację zadań służących ochronie powietrza
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”;
9) w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
10) w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018 rok.
12) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
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 protokołów z:
1) XL sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XL sesji.
2) XLI sesji, która odbyła się w dniu 2 lutego 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XLI sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi:
1) o usunięcie na ul. Kolejowej (część drogi wojewódzkiej) wysepkę przy firmie oponiarskiej;
2) o wzmocnienie na ul. Stawowej skarpy drogi i zabudowanie rury kanalizacyjnej tak aby wody opadowe nie podmywały asfaltu.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi :
1) do burmistrza Lewina Brzeskiego o wyjaśnienie krążących wśród mieszkańców Lewina Brzeskiego
pogłosek jakoby pomieszczenia w budynkach po byłej cukrowni „Wróblin” adaptowane są na hotel
pracowniczy dla cudzoziemców. Pracownicy mają być werbowani w państwach azjatyckich, w takich krajach jak Pakistan i Indie ponieważ zatrudnianie obywateli z Ukrainy stało się już zbyt kosztowne. Dodatkowo mieszkańców bulwersuje fakt, że pracowników takich ma być od pięciuset do ok
tysiąc pięćset osób. Dla tak małego miasteczka jakim jest Lewin Brzeski nawet pięćset przyjezdnych
osób odmiennych kulturowo może być znaczącym problemem. Dlatego proszę o wyjaśnienie jak się
rzeczywiście sprawy mają i poinformowanie mieszkańców Lewina Brzeskiego.
2) o interwencje w sprawie nagminnego spalania odpadów styropianowych oraz plastiku na placu koło
byłego biurowca cukrowni, gdzie obecnie teren ten jest wykupiony przez firmę IEM. Dym unoszący
się ze spalania zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.
UWAGA: na obrady sesji dotarła radna Grażyna Michalska- liczba radnych wynosi 14 osób
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zgłasza zapytanie dotyczące pojawienia się w gazecie NTO artykułu
dotyczącego likwidacji oddziałów komunikacji w Lewinie Brzeskim oraz w gminie Grodków, ze względu na zbyt
drogie koszty utrzymania.
oraz wnosi o oznakowanie a następnie naprawę chodnika na ulicy Piasta Kołodzieja kilku zapadlin, mogących
zagrażać bezpieczeństwu pieszych. Jest podejrzenie, że jest to skutek wypłukania podłoża pod brukiem.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta wnosi o obniżenie chodnika w odcinku przejścia dla pieszych na
ul. Moniuszki koło marketu „ Biedronka” .
Radny Mieczysław Adaszyński wnosi o usunięcie topoli na drodze z Łosiowa do Różyny ze względu na zły
stan obumarłych drzew, który zagraża bezpieczeństwu poruszających się pojazdów.
Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 grudnia 2016r. do dnia 13 marca 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
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Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk i
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Mieczysław Adaszyński.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

- 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 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2
działalności stałych Komisji Rady.
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady przedstawili :
 Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego z działalności Komisji za 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.
 Radny Antoni Rak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła sprawozdanie.
 Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z działalności za
2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
Do pkt 8
ppkt 1
Zapoznanie się z informacją o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2017 roku oraz
o średniej strukturze zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
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Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat. Komisje nie zgłosiły uwag do przedłożonej informacji i przyjęły do
wiadomości.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag.
ppkt 2
zapoznanie się z informacją o wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.
Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat. Komisje nie zgłosiły uwag do przedłożonej informacji i przyjęły do
wiadomości.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/374/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 2
przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2017;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/375/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
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ppkt 3
przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach
stałych Komisji Rady.
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 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/376/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego wręczyli kwiaty, oraz podziękowania dla Pani
Krystyny Warchał- Lenartowicz, Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w związku z przejściem na emeryturę. Pani Krystyna Warchał- Lenartowicz, podziękowała za 42 lata
pracy, za wsparcie oraz współpracę.
ppkt 4
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
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 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/377/2018 w powyższej
sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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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 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/378/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
ppkt 6
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
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 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/379/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
ppkt 7
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski na
realizację zadań służących ochronie powietrza;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu Przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując o wprowadzonej autopoprawce do projektu uchwały o brzmieniu:
§ 3 załącznika do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza otrzymuje brzmienie o treści:
1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania wynosi 3.000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 %
kosztów kwalifikowalnych.
2. Kosztem kwalifikowalnym w przypadku zadań objętych dotacją, są wydatki poniesione na:
1) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, węzła cieplnego;
2) zakup kotła gazowego, olejowego, piecy akumulacyjnych;
3) zakup kotła na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem,
spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012;
4) zakup i montaż pompy ciepła.
3. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innych
źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków
budżetowych Gminy Lewin Brzeski, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Robert Laszuk, radny Stefan Kachel, radny Mieczysław
Adaszyński, Sołtys Sołectwa Przecza Stanisław Piszczek oraz Burmistrz Artur Kotara, który udzielał odpowiedzi na zgłaszane w dyskusji pytania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/380/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 8
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”;
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, iż wszelkiego rodzaju instytucje bardzo często zwracają się z
prośbami o wszelkiego rodzaju dofinansowania do różnych projektów, lecz niestety dla naszej gminy, żadna
instytucja bez interwencji Burmistrza, nie zwróci się z pomocą finansową, zawsze jest potrzeba włożenia dużej pracy oraz wysiłku, by pozyskać jakiekolwiek środki finansowe.
Radny Stefan Kachel nie zgodził się z przedmówcą wyrażając opinię, iż bardzo dużo zadań jest realizowanych
np. środki finansowe na siłownię w miejscowości Przecza pozyskane były bez udziału gminy.
Radny Mieczysław Adaszyński poinformował, iż nie jest przeciwny wszelkiego rodzaju dofinansowaniom, lecz
zauważył, iż naszą gminę bardzo dużo to kosztuje.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/381/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

ppkt 9
w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/382/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
ppkt 10
w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych
Komisji Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Komisje wnoszą o wykreślenie z Obwodu Nr 5 w Skorogoszczy sołectwa stanowiące Okręg Wyborczy Nr 11
(tj. Buszyce Chróścina, Leśniczówka, Różyna i Wronów) i wprowadzenie je do Obwodu głosowania Nr 3 w
Lewinie Brzeskim.
Radny Robert Laszuk wyjaśnił, iż przez długie lata był wypracowany najbardziej optymalny podział na Obwodowe Komisje i Okręgi Wyborcze, który na skutek zmian w ordynacji wyborczej został teraz zburzony . Zaproponowane przez Komisję zmiany zostały wprowadzone po to, ponieważ radni nie chcą, by doszło do
antagonizmów między sołectwami.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski dodał, iż wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez Komisarza
Wyborczego Nr 1 w Opolu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem do jakiego stopnia rozrósł się zmieniony lokal wyborczy i ile
osób będzie go obsługiwało.
Zastępca burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił na czym polegały zmiany w przedstawionym projekcie uchwały.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem o dokładne przedstawienie nad jakim projektem uchwały
będzie przeprowadzone głosowanie, gdyż nie zostały one przesłane.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż nie zostały one przesłane, lecz zmieniony projekt uchwały z uwzględnionymi zmianami znajduje się w teczce Przewodniczącego Rady i będzie odczytany przed podjęciem
uchwały.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/383/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
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ppkt 11
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji
Rady.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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. podjęła Uchwałę Nr XLIII/384/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
ppkt 12
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik gminy Urszula Smoliońska informując, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 182.000 zł następuje w związku z zwiększeniem planu dochodów w zakresie:
- zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży majątku ( działki pod budownictwo jednorodzinne w
Lewinie Brzeskim ).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 182.000 zł następuje w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych z przeznaczeniem na:
- dotację dla powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.,, Remont i przebudowa chodników
w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski’’- 150.000 zł,
- przekazanie środków finansowych za fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu (zakupy inwestycyjne – 8.000 zł),
- sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski’’ – 1.000 zł,
- sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa ścieżek pieszorowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94,
dróg gminnych’’- 23.000 zł
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dokumentacji planowanych ścieżek rowerowych,
czy mieszkańcy mogą zgłaszać jeszcze swoje uwagi, propozycje oraz na jakim etapie jest ich budowa i czy
będą zapewnione miejsca parkingowe.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że budowa ścieżki rowerowej jest na etapie tworzenia programu funkcjonalno- użytkowego i są możliwe jeszcze drobne korekty do tego planu. Burmistrz wyjaśnił jaki jest cel inwestycji oraz poinformował, iż w przyszłości gmina będzie mogła rozwijać projekt o dodatkowe pomysły.
Poinformował również, że miejsca parkingowe będą zapewnione.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. podjęła Uchwałę Nr XLIII/385/2018 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
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Do pkt 10
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak przedstawił:
-stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie
Brzeskim;
Stanowisko stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
- stanowisko z przeprowadzonej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie;
Stanowisko stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
- stanowisko z przeprowadzonej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy
Stanowisko stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeciekającego dachu w świetlicy wiejskiej w
Skorogoszczy, czy niekorzystniej by było przeprojektować dach świetlicy, gdyż mimo nakładów finansowych
na co roczne naprawy, dach nadal przecieka.
Radny Stefan Kachel wyraził opinię, iż ważne jest udrażnianie rynien i powinna tym zajmować się osoba,
która zajmuje się gospodarowaniem obiektem.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że nawet gdy rynny są udrożnione dach cały czas przecieka, dlatego zadał pytanie czy nie warto by było w przyszłości przeprojektować dach świetlicy.
Burmistrz Lewina Brzeskiego wyjaśnił, że nawet gdy dach jest naprawiony a przychodzi okres jesienno- zimowy należy nie dopuszczać do zalegania liści, ponieważ z chwilą nadejścia przymrozku papa się uszkadza i
niestety dach zaczyna przeciekać. Burmistrz poinformował, iż należy dobrze konserwować dach na zimę.
Radny Dariusz Zięba wyraził opinię, iż coroczne remonty dachu na świetlicy pochłonęły już tyle środków finansowych, które mogły by być przeznaczone na przeprojektowanie dachu.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/385/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak :
1) przesłano życzenia świąteczne w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi z biura poselskiego Posła Pawła Grabowskiego,
2) udział w pracy społecznej komisji mieszkaniowej
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego odnośnie pisma ze Starostwa w Brzegu
dotyczącego wydziału komunikacji.
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Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, jaka jest propozycja dotycząca wypracowania wspólnej
decyzji odnośnie wystosowania pisma do starostwa w Brzegu.

Radny Robert Laszuk poinformował, że jest to problem złożony, który się powiela przez dłuższy okres czasu,
wyjaśnił na czym polega problem z osobami pracującymi w Oddziale Komunikacji w Lewinie Brzeskim, oraz z
systemem pracy w/w oddziale. Przytoczył kilka sytuacji, które miały miejsce i na które skarży się wielu mieszkańców Lewina Brzeskiego. Radny Robert Laszuk zwrócił się do Radnej Powiatu Brzeskiego Pani Arletty Kostrzewy, aby poruszyła ten temat, gdyż zależy najbardziej na tym, aby przełożony przeprowadził rozmowę
dyscyplinującą i być może to wystarczy, aby ten proceder przerwać. Radny Robert Laszuk poinformował, że
sprawa się bardzo przeciąga i polega na odbijaniu piłeczki ze strony Starostwa Powiatowego, a chodzi tylko i
wyłącznie o sprawne funkcjonowanie Oddziału Komunikacji w Lewinie Brzeskim. Radny wyraził wzburzenie,
ponieważ Starosta wysłał na adres domowy, odpowiedź na pismo w sprawie, które powinno było przyjść do
Biura Rady, gdyż było one kierowane nie w formie prywatnej, ale jako wniosek Komisji a przede wszystkim
w interesie mieszkańców, których radni reprezentują. Krytyczne uwagi pod adresem Wydziału, zgłaszało podczas posiedzenia Komisji Rozwoju wielu radnych.
Radna Powiatu Brzeskiego poinformowała, że na najbliższym Zarządzie Powiatu przedstawi ten temat i będzie
oczekiwała odpowiedzi ze strony naczelnika.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na kolejny problem z w/w oddziałem, który polega na bardzo długim
oczekiwaniu na włączenie systemu wobec tego na trzy pracujące tam osoby jedna z nich mogła by przyjść
prędzej, aby ten system rano włączyć tak, by nie wydłużała się kolejka. Radny zwrócił uwagę, iż jedna osoba
tam pracująca nigdy się nie uśmiecha, oraz zachowuję się jakby pracowała tam za kare.
Do pkt 12
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Następnie radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała o odbytej sesji Rady Powiatu na której omawiane były tematy inwestycji drogowych za rok 2017, planowane inwestycje, kondycja finansowa
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Następnie poinformowała, jakie zostały przeprowadzone remonty w BCM w Brzegu, jakie są problemy, z którymi się zmaga.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jak wygląda zadłużenie w innych szpitalach w woj. Opolskim.
Radna Powiatu Brzeskiego udzieliła odpowiedzi.
Radny Robert Laszuk podzielił się refleksją na temat nie równego traktowania pod względem finansowym
szpitali w woj. Opolskim.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o przyśpieszenie interpelacji dotyczącej wycinki drzewa.
Radni nie zgłosili więcej uwag i zastrzeżeń do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje.
Radny Stefan kachel zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustaleń rady budowy odnośnie kanalizacji.
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Burmistrz udzielił odpowiedzi, wyjaśniając jaki jest

postęp w pracach.

Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem czy są ustalenia w związku z niepodjętą uchwałą dotyczącą
pomnika.
Burmistrz poinformował na jakim etapie oraz jak wyglądają są ustalenia z Wojewodą Opolskim.

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem komu podlega dbanie o czystość wokół wieży widokowej
ponieważ jest tam duży nieporządek.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:05 zamknął
obrady XLIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała :
Mariola Kowalska

Sekretarz obrad
/-/

Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

