PROTOKÓŁ NR XLV/2018
z XLV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 kwietnia 2018r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z- cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Radnych z Powiatu Brzeskiego,
 Prezesa spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim
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 - Grażyna Michalska, Przemysław Ślęzak
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 17 kwietnia 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały 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;
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Niniejszy projekty uchwał były opiniowane przez Komisje Rady Miejskiej.
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:
1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 13 marca 2018r. do dnia 10 kwietnia 2018r.;
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2)

realizacji rocznego programu współpracy Gminy
Lewin
Brzeski
z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r. z wykorzystaniem środków publicznych.
8. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
3) w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;6) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018;
7) o zmianie uchwały 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;
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcie protokołów z:
1) XLII sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2018r. 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 XLII sesji.
2) XLIII sesji, która odbyła się 27 marca 2018r. 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 XLIII sesji.
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Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radna Anna Zacharewicz wnosi :
- o udzielenie informacji, dlaczego firma Remondis przy wywozie gabarytów pozostawia duże ilości odpadów . Proszę udzielić odpowiedzi, dlaczego zostały wybrane tylko niektóre rzeczy, gdzie w ubiegłych latach
były zabierane wszystkie rzeczy;
- o udzielenie informacji kiedy nastąpi generalny remont Świetlicy w Nowej Wsi Małej.
U w a g a: liczba radnych wynosi 14 osób- doszła radna Grażyna Michalska
Radny Dariusz Zięba wnosi ustalenie właściciela drogi ( początkowy odcinek do dawnego mostu) ul. Za
Nysą w Skorogoszczy. Oczyszczenie pobocza tej drogi, ponieważ są utrudnienia w odpływie wód deszczowych.
Radny Robert Laszuk wnosi :
- do Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpienie do właściciela budynku w którym, prowadzona jest działalność handlowa oraz terenu przyległego zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim przy ul. Hallera 2 o wyznaczenie i oznakowanie stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 12 A Ustawy z dnia
21marca 1985r. ( z późniejszymi zmianami) o drogach publicznych.
- o wystąpienie z prośbą do właściciela sklepu Tomi Markt zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim ul. Hallera 2
o ustawienie mechanizmu samo zamykania się drzwi wejściowych do w/w sklepu tak aby czas zamykania
był na tyle długi, aby osoba niepełnosprawna miała możliwość bezpiecznego przejścia przez drzwi.
Ponieważ notorycznie dochodzi do incydentu przy którym, osoba niepełnosprawna jest zakleszczana w wejściu przez zbyt szybko zamykające się drzwi co może w konsekwencji doprowadzić do poważnego
uszczerbku na zdrowiu takiej osoby.
Ilona Gwizdak wnosi:
- w imieniu mieszkańców wsi Borkowice o doraźny remont drogi gminnej asfaltowej ( droga gdzie obecnie
znajduje się sklep spożywczy) .Droga nie została ujęta programem naprawy w 2017r. a uszkodzenia miejscowe są znaczne.
- w imieniu mieszkańców wsi Mikolin o kamienny tłuczeń do naprawy drogi ul Odrzańskiej. Miejscowe
dziury utrudniają poruszanie się na odcinku zamieszkałym przez rodziny: Wierzbickich, Grochalski Józef, Budziarek. Mieszkańcy deklarują, że sami we własnym zakresie naprawią drogę potrzebują jedynie materiału.
Roman Pudło wnosi w imieniu mieszkańców „Zatorza” w ramach budowy „Centrum Przesiadkowego”- Rejon Dworca PKP o podjęcie próby wraz z zarządem PKP budowy wyjścia z tunelu Łączącego perony na
stronę północną. Spowodowało by to ułatwienie wielu osobom szczególnie starszym wyjście z dworca w
kierunku „Zatorza”.
Radny Stefan Kachel wnosi do PKP o ustawienie TOI TOI na dworcu kolejowym w Przeczy, ewentualnie innej formy dostępu do toalet.
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Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi nie zgłosili wniosków.

Do pkt 7
Przyjęcie sprawozdania z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 marca 2018r. do 10 kwietnia
2018r.;
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk i Radny
Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 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
realizacji rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”
Nie podjęto dyskusji i nie zgłoszono zapytań i uwag do sprawozdania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
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Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2016r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 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
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 n głs. „za” podjęła Uchwałę Nr
XLV/397/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie 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 12 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/ 398 /2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
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ppkt 3
w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/399/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Protokół z konsultacji do niniejszego proj. uchw. stanowi załącznik do protokołu .
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/400/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Lewina Brzeskiego wprowadził do niniejszego projektu
uchwały autopoprawkę.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytania i uwagi:
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy poza określonym terminem sezonu kąpielowego grupa
morsów może korzystać z akwenu.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Pan Dariusz Struski informując, że w sezonie
kąpielowym jest zatrudniony ratownik , poza sezonem każdy wchodzi do wody na własną odpowiedzialność.
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/401/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 6
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/402/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
ppkt 7
o zmianie uchwały 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 26 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.

8
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/403/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 8
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, temat szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 3 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/404/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
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 Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim- stan techniczny wybranych świetlic wiejskich w m. Buszyce, Łosiów, Strzelniki, Różyna
Stanowisko stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk wyraził opinię, iż zakres finansowy wszystkich napraw jest bardzo duży i należałoby
przeprowadzać je etapowo oraz zaapelował do społeczności lokalnych o większe zaangażowanie w opiekę
nad świetlicami wiejskimi.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, iż są to zaniedbania kilkunastoletnie, których nie ma możliwości naprawić w przeciągu jednego roku.
Radny Władysław Górka wyraził zdanie, iż społeczność lokalna niestety nie poradzi sobie z wymianą pokrycia dachowego, gdzie w miejscowości Łosiów i Różyna jest to zadanie kluczowe.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
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XLV/405/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr

Do pkt 11
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym :
1) przedstawił pismo z dnia 25 kwietnia 2018r. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w sprawie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dotyczącej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim;
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu
2) przestawił pismo z dnia 9 kwietnia 2018r.( data wpływu do tut. Urzędu 12 kwietnia 2018r.) od Stowarzyszenia KURSK dotyczącego ocalenia pomnika żołnierzy radzieckich w Mikolinie oraz odczytał
propozycję odpowiedzi sporządzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Lewina
Brzeskiego, które dotyczyło widniejących na pomniku symbolów łodzi oraz czy wiadomo cokolwiek
na temat miejsca, gdzie należało by je przekazać po zdemontowaniu.
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, na jakim etapie są działania związane z pomnikiem, a także
wyjaśnił, iż oczekujemy na odpowiedź z IPN, która wskaże dalsze ścieżki działania.
Z zapytaniem zwróciła się Radna Ilona Gwizdak, dotyczącym symbolów łodzi widniejących na pomniku a
mianowicie dlaczego są one uważane jako symbol totalitaryzmu i czy możemy polemizować na ten
temat z IPN-em.
Burmistrz wyjaśnił, ze z IPN nie ma możliwości dyskusji, jedynie jest możliwość zgody na przedstawione
przez IPN warunki bądź nie.
Radny Dariusz Zięba wyjaśnił, iż symbol łodzi widniejących na pomniku jest przekłamaniem tej symboliki
oraz wytłumaczył dlaczego tak uważa.
Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła wzór odpowiedzi na pismo do Stowarzyszenia KURSK.
3) przedstawił pismo, które wpłynęło 20 marca 2018r. z biura poselskiego Posła RP Jarosława Sachajko
wraz z projektem uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat z podatku rolnego na rzecz izb
rolniczych oraz poinformował, że został sporządzony wzór stanowiska Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim.
Wywiązała się dyskusja pomiędzy radnymi Romanem Pudło, Dariuszem Ziębą, Mieczysławem Adaszyńskim, która dotyczyła niejasności związanych z treścią stanowiska a faktycznym stanowiskiem Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał propozycję treści stanowiska Rady Miejskiej w sprawie czasowego wstrzymania wypłat z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
Burmistrz Lewina Brzeskiego wytłumaczył, dlaczego zaproponowana treść stanowiska jest w takiej a nie
innej formie oraz dodał, że można dopisać w ostatnim zdaniu, iż rada popiera inicjatywę Pana Posła Jarosława Sachajko, zmierzającą do przyjęcia poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach rolniczych niweczącym obowiązek wnoszenia odpisu z podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych przez gminy z
odpisu podatku rolnego i pozostawienie wyboru co do finansowania Izb rolnikom.
Rada Miejska zwróciła się z prośbą do Radcy Prawnego o dopisanie w odpowiedniej formie zdania,
które wyrażało by poparcie samej inicjatywy.
Radni przez aklamację przyjęli treść poprawionego Stanowiska Rady Miejskiej, dotyczącego czasowego
wstrzymania wypłat z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
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4) przedstawił Rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/369/2018 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższanie
w latach 2019-2033 kapitału zakładowego spółki pn „Zarząd Mienia komunalnego” sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w drodze wnoszenia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów- z powodu istotnego naruszenia prawa.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, powody przesłania przez Wojewodę Opolskiego Rozstrzygnięcia nadzorczego, a także wyjaśnił jakie podjęto dalsze działania. Burmistrz poinformował, iż w związku z podjętymi
działaniami jest konieczność zwołania na dzień 30 kwietnia 2018r. sesji nadzwyczajnej i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wszystkim odpowiada wskazany termin.
Radni nie zgłosili żadnych przeciwskazań i ustalili czas zwołania sesji na godz. 7:30 dnia 30 kwietnia 2018r.
Do pkt 12
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radny Rady Powiatu Brzeskiego Alojzy Witoń i Adam Dziasek poinformowani jakie sprawy były omawiane
na sesji Rady Powiatu oraz o zgłoszonych wnioskach z gminy Lewin Brzeski do władz powiatu.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym umieszczenia oraz właściciela szpitalnej apteki.
Radny Powiatowy Adam Dziasek udzielił odpowiedzi.
Radny Stefan kachel zwrócił się z prośbą do radnego powiatowego Adama Dziaska o przesłanie wszystkich
informacji przedstawionych na sesji na pocztę elektroniczną.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z prośbą do radnego powiatowego o zgłoszenie wniosku dotyczącego
namalowania w trzech miejscach pasów przy przejściu dla pieszych miejscowości w Nowa Wieś Mała.
Radny zwrócił się z prośbą do radnej, aby w formie wniosku przesłała mu zgłaszaną sprawę.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała radnemu z powiatu o pozytywne załatwienie sprawy dzwonnicy w miejscowości Golczowice oraz zaprosiła na turniej tenisa ziemnego w Skorogoszczy.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys miejscowości Stroszowice poprosiła o udzielenie informacji na jakim etapie są prace związane z budową zatoczki autobusowej na terenie wsi Stroszowice oraz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odpowiedzialności sołtysa związanej z szacowaniem szkód.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż odpowiedź w sprawie zatoczki zostanie udzielona na piśmie a także
udzielił odpowiedzi na pytanie pani sołtys dotyczącego odpowiedzialności sołtysa związanej z szacowaniem
szkód.
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Do pkt 15
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 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:40 zamknął obrady XLV sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

