PROTOKÓŁ NR XLIX/2018
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 3 lipca 2018r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 8ºº obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Kierowników Wydziałów,
 Prezesa Spółki z o.o. Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
 Radnych,
Do pkt 2
Stwierdzenie quorum.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku 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 29 czerwca 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 na sesji: radna Ilona Gwizdak, radny Jacek Kieroński, radny Dariusz Zięba, radny Przemysław
Ślęzak. Lista obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 2,3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
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 w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwalą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy
ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Fabryczną w Lewinie Brzeskim;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o zabezpieczenie barierkami rów (położony za terenem rekreacyjnym)
przy drodze Lewin Brzeski – Raski - Przecza. Obecny stan stwarza zagrożenie dla samochodów poruszających
się tą trasą. Ponadto podziękował za wyremontowanie tej drogi.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zwrócił uwagę na pobocza przy tej drodze, aby nie były wyższe
ponad powierzchnię jezdni. Również należy mieć na uwadze inne pobocza dróg położonych na terenie gminy.

2
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o zlecenie podległym
służbom komunalnym oczyszczenia z rosnących chwastów chodnika przy ulicy Fabrycznej w Lewinie
Brzeskim.
Następnie poinformował, że mieszkańcy ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim skarżą się na nieprzyjemne
zapachy emitowane przez producenta basenów oraz zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących
z terenu gminy a powierzone dla Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim Spółka z o.o. Jakim
sprzętem obecnie dysponuje spółka.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz, poinformował, że przeniesienie planowanych wydatków
w wysokości 24.000,00 zł dotyczy przeniesień w zakresie wydatków ochrony zdrowia i wydatków Świetlicy
Terapeutycznej z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją i wydatki związane z profilaktyką
alkoholową.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zapytał o przeznaczone środki na promocję.
Burmistrz wyjaśnił na jakie zadania zostały zabezpieczone środki w promocji. m.in. wyjazd młodzieży na
Węgry do Szegvár w ramach współpracy, wydatki bieżące.
Innych 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 XLIX/427/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
ppkt 2
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwalą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą
Powstańców Śląskich a ulicą Fabryczną w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz, poinformował, że na sesji w m-cu maju br. Rada Miejska
podjęła uchwałę umożliwiającą rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany mpzp dla
terenów zlokalizowanych po byłej Cukrowni w Lewinie Brzeskim. W międzyczasie Wojewoda Opolski
zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego do podjętej uchwały. Wszczęcie postepowania
nastąpiło w zakresie sposobu przedstawienia na załączniku graficznym do niniejszej uchwały granic obszaru
objętego projektem planu poprzez brak ich jednoznacznego wyznaczenia. Ponadto właściciel nieruchomości
objętych zmianą mpzp złożył wniosek o zmianę granic terenu objętego przedmiotową zmianą.
Przedstawiony załącznik graficzny został sporządzony zgodnie z wnioskiem właściciela.
Zapytania i uwagi :
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Radny Mieczysław Adaszyński zapytał czy osoby graniczące z tą nieruchomością wnosiły uwagi.
Radny Robert Laszuk zapytał o nieruchomość położoną w obrębie ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, na
której została rozplantowana ziemia.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
Innych 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 XLIX/428/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 3
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz wyjaśniając, że proponowane zmiany dostosowują kwoty na
poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku, które były omawiane przy zmianie
Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
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” się” podjęła Uchwałę Nr XLIX /429/ 2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz poinformował, że z dniem 1 lipca br. powierzono spółce komunalnej należącej do gminy -Zarząd
Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Spółka z o.o. system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy. W związku ze zmianą sposobu selektywnego zbierania odpadów jest sukcesywnie dostarczany
dodatkowy pojemnik o kolorze niebieskim do zbierania odpadów opakowaniowych z papieru
i odpadów opakowaniowych z tektury wraz z moim listem oraz ulotką informującą o sposobie segregacji
odpadów i harmonogramem wywozu odpadów. Pojemniki są wszystkie obecnie dzierżawione. Teren miasta
i gminy będzie obsługiwany przez dwa samochody ( jeden jest wydzierżawiony, a drugi w leasingu).
W przyszłości planuje się zakupić chociaż jeden samochód (używany) oraz kubły na odpady.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne jest bardzo
szybko zapełniany, ale, że teraz będzie odrębny pojemnik na papier to może nie będzie konieczności
zwiększania częstotliwości wywozu plastików albo dostawienia jeszcze jednego pojemnika.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał o koszt zakupu używanego samochodu śmieciarki.

Burmistrz poinformował, że planuje przeznaczyć środki w budżecie do 100.000 zł na zakup samochodu.
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Do pkt 7
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną
rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Odnośnie nieprzyjemnych zapachów przy ul. Fabrycznej została przeprowadzona kontrola przez Starostwo
Powiatu Brzeskiego i WIOŚ Opole, nie wyczuli nie przyjemnych zapachów.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 829 zamknął
obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:
H .Berezowska
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