PROTOKÓŁ NR L/2018
z L sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. w saIi narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 900 obrady L sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
 Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą;
 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego;
 Radnych;
 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego
 Przedstawiciela mediów Pana Marka Garbarczyka
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 24 lipca 2018r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni -Piotr Barszcz, Jacek Kieroński, Przemysław Ślęzak, Dariusz Zięba
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Lewin Brzeski;
4) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lewin Brzeski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
5) w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin
Brzeski.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na nieobecność sekretarza obrad radnego Piotra Barszcza, na sekretarza obrad poprzez aklamację,
wybrano radnego Stefana Kachla, który wyraził zgodę.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radna Ilona Gwizdak wnosi o:
- w imieniu mieszkańców wsi Borkowice o remont doraźny drogi powiatowej w miejscowości . Ciężki sprzęt
jeżdżący w/w drogą spowodował liczne ubytki w jezdni. Proszę o załatwienie widocznych dziur,
- w imieniu mieszkańców wsi Błażejowice o wykonanie poboczy drogi gminnej Borkowice- Błażejowic.
Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym oznaczeń koszy na makulaturę.
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Radna Anna Zacharewicz wnosi o:
- zamontowanie zielonych słupków jako oznaczenie wjazdu na teren rekreacyjny w Kantorowicach,
- postawienie tablicy informacyjnej „teren rekreacyjny” przed wjazdem na teren rekreacyjny w Kantorowicach.
Radna pochwaliła system wywozu odpadów po zmianie.
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o zabezpieczenie drzew, które są posadzone na Wzgórzach Wodniaków.
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 4 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Pani Urszula Smolińska informując że:
I. Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy zmniejszenia w zakresie dochodów związanych z otrzymaniem pomocy finansowej na zadanie pn.,, Budowa zadaszenia ad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim”( 130.733 zł )
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 245.500 zł dotyczy zwiększeń w zakresie:
- dotacji dla MGDK na zadania bieżące ( 30.000 zł ),
- zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy ’’ – zakup nowego źródła ciepła- piec co. ( 115.000 zł ),
- zadania inwestycyjnego pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
PSP w Łosiowie’’( 18.000 zł ),
- udzielenia dotacji na wymianę źródeł ciepła ( 45.000 zł ),
- zadania pn.,, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Borkowice ( 5.000 zł ),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chróścina ( 2.500 zł ),
- wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.,, Budowa budynku socjalnego dla LZS w
Skorogoszczy ( 30.000 zł ).
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 196.500 zł dotyczy:
- przeniesień w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( 176.500 zł ),
- przeniesień w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na
utrzymanie zieleni( 20.000 zł ).
IV. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 245.500 zł następuje w związku z
zabezpieczeniem wydatków.
V. Zmniejszenie planowanych rozchodów następuje w związku z planowaniem
spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska
sportowego w Lewinie Brzeskim”( 130.733 zł ) w roku 2019.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr L/430/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
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ppkt 2
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Urszula Smolińska informując, że w załączniku nr 1 dostosowuje się plan po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w związku ze
zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wprowadzonymi w
uchwale budżetowej podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.
W załączniku nr 2 wprowadza się przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr L/431/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 3
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych informując, że zgodnie ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dniem 9
września 2018r. tracą moc dotychczasowe uchwały ustalające liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Nowe
brzmienie art. 12 ust. 1 cyt. Ustawy nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia liczby zezwoleń na poszczególne rodzaje alkoholu, w tym zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży i na
sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. W proponowanym projekcie liczby zezwoleń ustalono na poziomie nieco wyższym od obecnie wydanych zezwoleń.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zezwoleń na sprzedaż alkoholów.
Pan Marek Nowak wytłumaczył, że w omawianej uchwale jest mowa o ustaleniu maksymalnej liczbie zezwoleń a zapytanie dotyczy innej uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy kryteria przyznawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholi nie uległy zmianie.
Pan Marek Nowak wyjaśnił, iż wynika to z ustawy oraz wyjaśnił jakie są to kryteria.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy nowe podmioty gospodarcze, które będą się ubiegać o
zezwolenie na sprzedaż alkoholu dostaną je, pomimo ustalenia liczby zezwoleń.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wytłumaczył, że jest rezerwa procentowa przyznawania
zezwoleń.
Radna Ilona Gwizdak odniosła się do § 2 uchwały dotyczącego liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli Pan Marek Nowak oraz Radna Ilona Gwizdak.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr L/432/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lewin Brzeski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych informując, że zgodnie ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dniem 9
września 2018r. tracą moc dotychczasowe uchwały ustalające zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w
nowym stanie prawnym, gdyż brak takiej uchwały uniemożliwi wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zapytania i uwagi:
Z zapytaniem zwrócił się Radny Stefan Kachel, dotyczącym § 1 ust. 1 ”Na terenie gminy Lewin Brzeski odległość punktów, w których prowadzona jest sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży, nie może być mniejsza niż 30 metrów od szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.” a mianowicie jak ten paragraf ma się do przystanków
autobusowych.
Pan Marek Nowak wyjaśnił, że przystanek autobusowy nie jest częścią szkoły i to ustawa określa jakie są
obiekty chronione.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr L/433/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin
Brzeski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informując, że
przedstawiona uchwała jest wynikiem wprowadzenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin
Brzeski dwóch zadań inwestycyjnych:
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie
Lewin Brzeski.
2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski,
w wyniku czego zmieniły się wskaźniki zawarte w przedmiotowym planie.
Zapytania i uwagi:
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy nie można by było dopisać
do tego planu remizy strażackiej w Łosiowie.
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Burmistrz poinformował, że remiza strażacka w Łosiowie nie spełnia wymaganych wskaźników i niestety nie
można nic w tej sprawie zrobić.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr L/434/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
U w a g a: sesję opuścił radny Władysław Górka- liczba radnych wynosi 10 osób
Radny Roman Pudło opowiedział anegdotę nt. sprzedaży alkoholu.
Radny Robert Laszuk pochwalił zmianę firmy wywożącej odpady oraz Prezesa ZMK za organizację wywozu,
ponieważ były obawy w tej sprawie oraz podzielił się spostrzeżeniem, iż bardzo dużym ułatwieniem w informowaniu mieszkańców o terminie wywozu odpadów, był by komunikat SMS.
Burmistrz poinformował, że jest to pomysł który będziemy rozważać.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za remont drogi gminnej w Borkowicach oraz droga Raski- Lewin, a
także poinformowała na jakim etapie jest remont dzwonnicy w Golczowicach.
Radny Stefan Kachel powrócił do tematu postawienia TOI TOI na stacji w PKP a mianowicie poinformował o
wizycie przedstawiciela Zarządu Nieruchomości PKP i o jego negatywnym stanowisku w tej sprawie. Radny
poprosił o ponowne rozważenie postawienia czegoś na kształt ubikacji.
Burmistrz poinformował, że również odbył rozmowę z kolejarzami oraz poinformował jakie jest wytłumaczenie dlaczego wg nich postawienie ubikacji jest niezasadne.
Radny Stefan Kachel poinformował, dlaczego postawienie toalety na stacji w Przeczy jest tak bardzo ważne.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że ze stacji w Przeczy korzystają również mieszkańcy pobliskich miejscowości. Radna poprosiła o rozważenie zrobienia symulacji kosztowej wynajęcia bądź zrobienia ubikacji.
Burmistrz poinformował, ze koszt utrzymania takiej toalety przez cały rok jest bardzo duży.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek poinformował o korespondencji, która wpłynęła to niego i tak:
- pismo od Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2018r. dotyczącego uchwał w sprawie wynagrodzenia
Wojtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast,
- pismo z dnia 22 czerwca 2018r. od Wojewody Opolskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu z urzędu
postepowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr XLVIII/415/2018 Rady miejskiej w Lewinie Brzeskim z
dnia 29 maja 2018r.

Radny Robert Laszuk z wrócił się z zapytaniem, jak wygląda sytuacja z pomnikiem w Mikolinie.
Burmistrz poinformował, że sprawa jest w IPN i czekamy na ruch z ich strony.
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Do pkt 7
Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie Radnej Ilony Gwizdak dotyczącego oznaczenia koszy poinformował,
że w przyszłym roku będziemy działać w tym temacie, a także poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu zadań gminy zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Burmistrz poinformował również o konieczności zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej i wytłumaczył jaka
jest przyczyna jej zwołania.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1000 zamknął
obrady L sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
Stefan Kachel

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

