PROTOKÓŁ NR LIII/2018
z LIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 października 2017r. w saIi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radnych,
oraz zaproszonych gości :
 Dyrektorów i Zastępców Szkół Podstawowych i Dyrektorów Przedszkoli,
 Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim Pawła Chojnackiego
wyborców biorących udział w obradach
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 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
wnioski do porządku obrad sesji :
1) z dnia 22 października 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów
uchwał
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
- zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
2) z dnia 29 października 2018 r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski stanowią załącznik Nr 4 i 5 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kolejno przedstawionych wniosków.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15
głosów) wniosek z dnia 22 października 2018r.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15
głosów) wniosek z dnia 29 października 2018r.
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Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 września 2018r. do dnia
15 października 2018r. ;
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017 – 2018;
3) stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w innych zarządach położonych
terenie Gminy Lewin Brzeski.
8. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza;
3) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca
2014 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
5) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
11.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z:
1)
z LII sesji , która odbyła się w dniu 25 września 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła protokół z LII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi:
1) o wyczyszczenie 4 studzienek róg ul. Kilińskiego, ul. Krótkiej i ul. Kasztanowej;
2) o zamontowanie przy ul. Miodowej 2 tablic z nazwą ulicy Miodowa;
3) o naprawę drogi polnej, która prowadzi do tylnej bramki cmentarza oraz do ogródków działkowych tj,
róg ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego można powiedzieć przedłużenie ul Słowackiego.
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Radna Ilona Gwizdak wnosi w imieniu mieszkańców wsi Mikolin o uzupełnienie wybitych szyb na przystanku koło kaplicy (przystanek PKS) . Mieszkańcy proszą o o szybę lub pleźi w celu zabezpieczenia oczekujących
na przewóz dzieci, starszych, przed deszczem, wiatrem, śniegiem.
Radna Grażyna Michalska wnosi:
1) w imieniu mieszkańców Sołectwa Buszyce o wynegocjowanie z firmą budującą gazociąg, odszkodowania dla mieszkańców w postaci przyłączy wody z Hydro- Lewu, bądź też w formie finansowej. W
całej miejscowości brakuje wody nawet w studniach głębinowych;
2) w imieniu mieszkańców Buszyc o przebudowę drogi krajowej na całym odcinku Buszyc. Szczególnie
od posesji Nr 50 do Świetlicy Wiejskiej. Na tym odcinku najczęściej dochodzi do wypadków. Ostatnie wypadki drogowe z dnia 29.10.2018r. przy posesji Nr 11 B, płot betonowy o szerokości 4 pól
ścięty do zera.
Radny Dariusz Zięba wnosi:
1) o w imieniu mieszkańców osiedla Kolonia o usypanie drogi na skraju wyrobiska piaskowego;
2) ponawia wniosek o usunięcie nieczynnej elektrycznej tablicy rozdzielczej po budowie mostu na rzece Nysie Kłodzkiej w Skorogoszczy (Plac Wolności).
Radny Przemysław Ślęzak wnosi w imieniu mieszkańców sołectwa Kantorowice, szczególnie rolnicy, zgłosili
problem niedrożnych rowów znajdujących się przy ich polach uprawnych. Proszę zatem o zgłoszenie tej
sytuacji do Spółki Wodnej, aby podjęła kroki, by rozwiązać ten problem.
Radna Anna Zacharewicz wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych , aby na drodze powiatowej w
Nowej Wsi Małej, gdzie przechodzą dzieci, koło krzyża namalować pasy oraz umieścić znaki znaki „uwaga
dzieci”.
Radny Stefan Kachel wnosi:
1) o ustawienie znaków na drogach dojazdowych do miejscowości Raski 2,5 tony za wyjątkiem mieszkańców;
2) w imieniu mieszkańców Rasek (przysiółek Sołectwa Przecza) o utworzenie nowego sołectwa;
3) o uporządkowanie terenu po byłych oborach w miejscowości Raski;
4) o zamontowanie dwóch lamp obok posesji Nr 53 oraz posesji Nr 51.
Radny Roman Pudło wnosi o częstsze patrole policji na targowisku miejskim, szczególnie w nocy z soboty
na niedzielę. Najprawdopodobniej odbywają się tam libacje co najmniej kilku godzinne. W niedzielę rano
obserwujemy pobojowisko 9liczne butelki po alkoholu, po pełnej gamie zawartości alkoholu. Plac jest totalnie zaśmiecony i „zażygany”. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Dysponuje fotografiami „pola po bitwie”.
Mieszkańcy zmierzający do kościoła w niedziele zwracają mi uwagę na zaśmiecanie ulicy Hallera na całej
długości a to nie przynosi chwały władzom i służbom miejskim odpowiedzialnym za utrzymanie porządku,
jak również tym którzy ten „syf” powodują.
Radny Waldemar Włodek wnosi w imieniu mieszkańców ul. Matejki w Lewinie Brzeskim o ponowne rozpatrzenie założenia progu zwalniającego w ciągu ul. Matejki w rejonie posesji nr 19-21. Zwracamy uwagę na
konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie z uwagi na często zdarzające się przypadki przekraczania prędkości jak też zagrożenia jazdą z dopuszczalną przepisami prędkością 50 km/h.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski: Sołtys
Sołtys Stanisław Piszczek:
1) wykonawcy chodnika i kanalizacji w sołectwie Przecza pomiędzy osiedlem a
świniarnią, zasypali studzienkę odprowadzającą wody opadowe, które nie mają odpływu, co po-
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woduje zalewanie piwnic na osiedlu. Proszę
spadkiem w kierunku dwóch studzienek.

o wyczyszczenie studzienki i zniwelowanie terenu ze

2) Na osiedlu w Przeczy zrobiono nowe drogi ewakuacyjne, które są położone wyżej od wejść do posesji Nr. 34 i 32. Przy opadach, woda z tych dróg spływa pod klatki schodowe tych domów. Powoduje
to zalewanie piwnic. Jest jedna studzienka przy drodze ewakuacyjnej. Jest prośba moja i mieszkańców, aby zrobić studzienkę odwadniającą koło wejścia do domu Nr 34/1. Można ją podłączyć do
studzienki koło drogi ewakuacyjnej, na rogu domu Nr 32.
Do pkt 7
Przyjęcie:
ppkt 1
Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 września 2018r. do dnia
15 października 2018r
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Stanowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk i Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński
Stanowiska stanowią załącznik Nr 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 „za” przyjęła sprawozdanie

ppkt 2
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017 – 2018r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek podziękował w imieniu radnych za wieloletnią prace dyrektorów
gimnazjów.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 „za” przyjęła informację.
ppkt 3
stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w innych zarządach położonych
terenie Gminy Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 „za” przyjęła informację
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - 4 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” ,
natomiast Komisja wnosi o zwiększenie stawki podatku w §1 ust. 2 pkt 2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej z22, 40 na 22, 45 zł.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego - 3 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z wnioskiem takim, że w związku z faktem, iż dobiega końca kadencja Rady
Miejskiej 2014-2018 proponuje rozważyć, aby projekt uchwały rozpatrywała nowa Rada Miejska i zwrócił
się z prośbą, aby Rada Miejska przegłosowała zaproponowany przez niego wniosek.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał czego dotyczyła autopoprawka Burmistrza Lewina
Brzeskiego z dnia 24 października 2018r.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się z propozycją, aby został przegłosowany wniosek Komisji Rozwoju ponieważ jest najdalej idący.
Radny Dariusz Zięba ponownie zwrócił się z prośbą, aby został przegłosowany jego wniosek, ponieważ jest
najdalej idący ze względu na to, że uchyla wniosek Komisji Rozwoju.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, jakie będą konsekwencje prawne jeżeli Rada Miejska będzie
rozpatrywać projekt uchwały w terminie późniejszym.
Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska poinformowała, że do 15 listopada 2018r. musimy do budżetu wyliczyć dochody budżetu Gminy. Poinformowała, że zostało zrealizowanych bardzo dużo inwestycji w roku
bieżącym oraz jest jeszcze bardzo dużo inwestycji przed nami i w związku z tym należy myśleć o budżecie,
który nie jest elastyczny. Wyjaśniła, że subwencja oświatowa przyszła niższa, od nowego roku wzrasta najniższa krajowa, kredytów jest o pół miliona więcej, energia również idzie w górę o 20% a dochodów nie
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mamy większych. Zwróciła się do Rady Miejskiej, aby Rada wzięła po rozwagę fakt, iż radni chcą aby były
realizowane wydatki bieżące a na to wszystko są potrzebne środki.

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się z prośbą, aby przychylić się do wniosku Komisji Rozwoju oraz słów Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie wniosek Radnego Dariusza Zięby.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 2 głs. „za” , 13 głs „przeciw” odrzuciła wniosek w powyższej sprawie .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głs. „za” i 3 głs „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr
LIII/446/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 2
w sprawie zmiany uchwały 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 15 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIII/ 447/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 3
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca
2014 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

7
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki i poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIII/ 448/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła czego dotyczy autopoprawka, która nie była omawiana na posiedzeniach komisji.
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski poinformował , że w związku z 100 letnią rocznicą odzyskania niepodległości zostaną zorganizowane obchody tej rocznicy stąd te przesunięcia w budżecie na promocje.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIII/449/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
ppkt 5
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/ 450 /2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
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ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji Statutowej przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin
Brzeski po uwzględnieniu poprawek, które wymieniła.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIII/451/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
ppkt 7
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan informując, że ze względu na zainteresowanie mieszkańców
Gminy Lewin Brzeski dotacjami do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz mając na uwadze wyczerpanie się środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, dokonuje się zmian w Regulaminie udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy
Lewin Brzeski, uchwalonym uchwałą nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września
2014r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Zmian dokonuje się w § 1, § 2 i § 3 ww. uchwały w sposób następujący:
§1
1. Gmina Lewin Brzeski przystępuje do dotowania ze środków budżetu gminy budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków i ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska
przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków
w sposób umożliwiający odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków
z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Lewin Brzeski, z wyłączeniem:
1)

budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, chyba, że przyłączenie się do istniejącej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,
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2)

budynków
mieszkalnych
położonych w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Lewin
Brzeski, na których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, czyli w m. Lewin Brzeski, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Skorogoszcz, Chróścina, Przecza, Raski.

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
5. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zadanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3.000,- zł (słownie:
trzy tysiące złotych) dla mieszkańców budynków jednorodzinnych, nie więcej niż 5.000,-zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) dla budynków wielorodzinnych.
6. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
7. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale
budżetowej. W przypadku większej ilości wniosków realizacja ich może nastąpić w następnym roku budżetowym.
8. W przypadku wyczerpania się środków budżetowych, wnioskodawcy, którzy złożyli kompletne wnioski,
uprawnieni będą do uzyskania dotacji w kolejnym roku budżetowym.
9. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej, niż po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.
§2
Warunki uzyskania dotacji:
1) zainteresowany uzyskaniem dotacji Wnioskodawca przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek będący załącznikiem Nr 1 do
uchwały do Burmistrza Lewina Brzeskiego wraz z określeniem lokalizacji inwestycji (nr ewidencyjny
działki i obręb) oraz opisem zadania;
2)

jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;

3)

jeżeli Wnioskodawca spełni warunki do przyznania dotacji, w terminie 30 dni od daty
wpływu kompletnego wniosku, pomiędzy Wnioskodawcą a gminą zostaje zawarta umowa
o udzielenie dotacji;

4)

po realizacji zadania Wnioskodawca zgłasza do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim informację o zakończeniu budowy i rozpoczęciu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały, dołączając dokumenty:

a) oryginały (do wglądu) wraz z kserokopiami faktur określające wartość zainstalowanych urządzeń oczyszczalni ścieków,
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego nie wniesienie sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe
w Brzegu, co do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) oryginały (do wglądu) i kserokopie certyfikatu lub aprobaty technicznej, potwierdzających
zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.
5)

po uzgodnieniu z Wnioskodawcą terminu wizji lokalnej Komisja powołana przez Burmistrza Lewina Brzeskiego przeprowadza kontrolę zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami, sporządzając odpowiedni protokół wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały;

6)

na podstawie umowy i protokołu, w przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, gmina
wypłaca Wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie przewidzianym umową;
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7)

1.

w przypadku niespełnienia które- gokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 4 i 5,
Wnioskodawca traci możliwość uzyskania dotacji.

§3
Druki wniosków dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim oraz na stronie internetowej www.bip.lewin-brzeski.pl (katalog usług – wykaz kart usług – Wydział Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska).

2.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek uważa się za
kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego rozpatrzenie.

3.

Osoby ubiegające się o dotację są zobowiązane, przed złożeniem wniosku do zapoznania się
z uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

4.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Komisja powołana przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

5.

O sposobie rozpoznania wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. w terminie
30 dni od dnia jego złożenia.

Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak oraz radny Dariusz Zięba zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi projektu uchwały i
zapisów w projekcie do Kierownika Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani
Joanny Mokrzan, na które Kierownik udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały wraz z uwzględnioną autopoprawką i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/452/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
1) Przedstawił uchwałę Nr. 407/2018 z dnia 28 września 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
2) Przedstawił pismo od Wojewody Opolskiego o konieczności dostosowania statutu gminy do obowiązujących przepisów z dnia 08 października 2018r. Nr. PN.III.4100.124.2018;
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
3) Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych
4) Informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez :
- Przewodniczącego Rady – oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej,
- Burmistrza Lewina Brzeskiego – oświadczeń pracowników wydających w Jego imieniu decyzje administracyjne, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organu zarządzającego
gminną osobą prawną.
- Urząd Skarbowy w Brzegu:
 radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
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 zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
 Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
- Wojewodę Opolskiego – oświadczeń złożonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem jak do oświadczeń majątkowych ma się Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara poinformował że w Polsce nie ma ustawy o RODO cały czas
opieramy się na Dyrektywie Unijnej, dlatego nie do końca jest wiadomo jak to będzie w przyszłości.
5) Przedstawił pismo z dnia 20 października 2018r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 24 października 2018r.)
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski zostanie przekazane do
załatwienie wg właściwości.
6) Przedstawił informację z dnia 11 października 2018r. o zabezpieczeniu na terenie miasta i gminy
Lewin Brzeski miejsc pracy do wykonania przez osoby skazane kar ograniczenia wolności oraz prac
społecznie użytecznych w 2019r.
7) Przedstawił informację o podjętych działaniach przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w drugim
półroczu 2017r. i w roku 2018r.
Do pkt 10
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
W związku z nieobecnością Radnego Sejmiku Opolskiego oraz Radnych Powiatowych nie przedstawiono informacji.
Do pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała wydziałom Urzędu Miejskiego za szybkie odpowiedzi na interpelacje.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę , na odcinku drogi Jasiona- Nowa Wieś Mała na drodze leżą porozrzucane gałęzie po wichurze.
Radny Stefan Kachel podziękował Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joannie Mokrzan za otwarcie stacji PKP na okres zimowy.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym osób bezdomnych na terenie gminy Lewin Brzeski. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, czy takie osoby będą miały zapewnione miejsce do
ewentualnego schronienia się przed zimnem.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż co roku Gmina Lewin brzeski analizuje ile jest osób bezdomnych
oraz przeprowadzany jest wywiad z takimi osobami przez MOPS w Lewinie Brzeskim, po czym takie osoby
są kierowane do schroniska wg własnych chęci.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o sporządzenie danych o osobach bezdomnych na kolejne
spotkanie.
Burmistrz poinformował, że zostanie sporządzone.
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Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Nie zgłoszono wniosków i informacji.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
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.
Burmistrz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Włodka o zwołanie sesji na
której odbyło by się uroczyste pożegnanie radnych z kadencji 2014-2018r.
Przewodniczący Rady wyraził zgodę oraz poinformował, że o terminie sesji radni zostaną poinformowani w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15: 45 zamknął obrady LIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

