PROTOKÓŁ NR XIV/2019
z XIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 24 września 2019 r. w saIi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3
Otwierając o godzinie 1400 obrady XIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Radnych;
oraz zaproszonych gości :
 Sołtysów,
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. Przewodniczący Rady
poinformował, iż w związku z złożeniem rezygnacji Radnego Przemysława Ślęzaka , jest już postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu. 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 przedłożony przez Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 17 września 2019r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł
ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”.
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 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.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.
9. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca 2019r. do
dnia
9 września 2019r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2019 r.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin
Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017;
2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce;
3) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
6) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty;
7) w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski;
8) w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla
budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39";
9) w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Lewin Brzeski”;
10) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł
ciepła
z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”.
11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
12. Podjęcie stanowiska dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do
Subregionu Brzeskiego.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z:
1) z X sesji , która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019r. 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 13 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z X sesji.
W związku z chwilową awarią panelu do głosowania Radna Ilona Gwizdak nie brała udziału w głosowaniu.
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2) z XI sesji , która odbyła się w dniu 18
czerwca 2019r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych –12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” przyjęła protokół z
XI sesji.
W związku z chwilową awarią panelu do głosowania Radna Ilona Gwizdak „wstrzymała się od głosu”.
3) z XII sesji , która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2019r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XII sesji.
4) z XIII sesji , która odbyła się w dniu 6 września 2019r. 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 13

radnych – jednogłośnie 13

głs. „za” przyjęła protokół z XIII sesji.

Wynik głosowań imiennych stanowi załącznik Nr 5 do protokołu
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania :
Rany Stanisław Piszczek wnosi o:
- uzupełnienie kostki przed kościołem w Przeczy,
Radny Piotr Czepułkowski wnosi o:
- ustawienia lustra drogowego oraz znaku stanowiącego o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu
ulic Szafirowa i Cicha.
- wykoszenia chwastów i traw na obrzeżach ul. Szafirowej oraz skoszenie trawy na niezagospodarowanych działkach budowlanych.

Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o:
- wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych na rogu ul. Kilińskiego i ul. Kasztanowej,
Radny Dariusz Zięba wnosi o uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Skorogoszczy ul. Leśna,
Radna Paulina Kamińska wnosi o :
- interwencję w sprawie utrudnionego wyjazdu z ul. Cmentarnej na ul. Główną w Łosiowie poprzez postawienie wysokiego betonowego płotu.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi nie zgłosili wniosków i zapytań.
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Do pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i
tak:
- poinformował na jakim etapie jest złożona przez Sołectwo Chróścina skarga, w dniu 29 sierpnia
2019r. (data wpł. do tut. Urzędu 04 września 2019r.) na „brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a także braku regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski”
- przedstawił pismo od Wicewojewody z dnia 16 sierpnia 2019r. Nr BZK.III.6310.64.2019.KD, dotyczące
uruchomienia Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) w Gminie Lewin Brzeski.
Kopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
- poinformował, o przesłanym drogą mailową dla radnych Sprawozdania końcowego z zadania zapewniającego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Tematem zadania zapewniającego: „Gospodarka odpadami w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim”,
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
- udział w dożynkach parafialnych w Sołectwie Mikolin dnia 25 sierpnia 2019r. ,
- udział w spotkaniu Rady Samorządu Mieszkańców dnia 26 sierpnia 2019r.,
- udział w dożynkach Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim dnia 8 września 2019r. oraz podziękował za
organizację i pogratulował odznaczonym Panu Sołtysowi Alojzemu Witoń i Radnemu Dariuszowi Zięba,
- udział w powiatowych zawodach OSP w Brzegu dnia 14 września 2019,
-udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego w Skorogoszczy 15 września 2019r. oraz podziękował organizatorom,
- udział w spotkaniu dla przedsiębiorców w Lewinie Brzeskim, na które został zaproszony Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin Ociepa.
Do pkt 8
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego:
W związku z nieobecnością Radnych Rady Powiatu, informacje nie zostały przedstawione.
Do pkt 9
ppkt 1
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca
do dnia 9 września 2019r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk i
Radny Łukasz Bacajewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13

radnych – jednogłośnie

13

głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.

ppkt2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
- Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 13 radnych- jednogłośnie „za” przyjęła informację.
Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin
Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” podjęła uchwałę Nr
XIV/87/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Uwaga: Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił problem techniczny z panelem do głosowania, gdyż wyrażał wolę zagłosowania „za”.
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ppkt 2
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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.
Sołtys Sołectwa Buszyce przedstawiła sprawozdanie z działalności za 4 letni okres kadencji.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtys Grażynie Michalskiej za prace wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
XIV/88/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

głs. „za” podjęła Uchwałę Nr

ppkt 3
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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.

Sołtys Sołectwa Łosiów przedstawiła sprawozdanie z działalności za 4 letni okres kadencji.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtys Małgorzacie Wieczorek- Smolińskiej za prace wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12
XIV/89/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

głs. „za” prz 1 głs. „przeciw” podjęła uchwałę Nr

Uwaga: Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił problem techniczny z panelem do głosowania, gdyż wyrażał wolę zagłosowania „za”.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
XIV/90/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 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 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża poinformowała, iż po wejściu w życie zmian w statucie dla radnych zostaną przekazane wersje ujednolicone statutu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
XIV/91/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr
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ppkt 6
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
Nr XIV/92/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 7
w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów
Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Projekt uchwały po autopoprawce wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
XIV/93/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 8
w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji
etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39";
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 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 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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13
Nr XIV/94/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 9
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Projekt uchwały po autopoprawce wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę Nr XIV/95/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Uwaga: Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił problem techniczny z panelem do głosowania, gdyż wyrażał wolę zagłosowania „za”.
ppkt 10
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych
źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”.
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach
Komisji.
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 imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę Nr XIV/95/2019 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Uwaga: Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił problem techniczny z panelem do głosowania, gdyż wyrażał wolę zagłosowania „za”.
Do pkt 10
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
o przedstawienie przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego złożonej skargi.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna Ilona Gwizdak odczytała treść uzasadnienia
do projektu uchwały, w którym został zawarty tok postępowania wyjaśniającego zarzut podniesiony w
skardze.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XIV/97/2019
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 37 do protokołu
Do pkt 12
Podjęcie stanowiska dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski
do Subregionu Brzeskiego;
Stanowisko stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono –
posiedzeniach Komisji.

projekt był omawiany szczegółowo na

Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła stanowisko w powyższej
sprawie.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji:
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną rozpatrzone w
miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Do pkt 14
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie zgłoszono.
Do pkt 15
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za realizację i odpowiedzi na wcześniejsze wnioski i interpelację
oraz poinformowała, że przekaże odpowiedzi na zebraniach wiejskich .
Radny Piotr Czepułkowski podziękował za realizację wcześniejszych interpelacji.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę na zbliżający się okres grzewczy, gdzie bardzo dużo osób pali
w piecach plastikiem.
Burmistrz odniósł się do uwagi Radnej, informując o działaniach gminy na rzecz poprawy czystości i jakości powietrza na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz poinformował o możliwości zgłaszania każdorazowo sytuacji w których widzimy, że jest prawdopodobieństwo palenia plastikiem.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zakupienia bądź dzierżawy urządzenia, które pomogło by w sprawdzeniu czym palą mieszkańcy w swoich kotłach.
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy zakup takiego sprzętu jest zbyt drogi i na dzień dzisiejszy pozostaje przejaw dobrej woli mieszkańców w informowaniu gminy każdorazowo o prawdopodobieństwu palenia plastikiem.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem o koszt firmy zewnętrznej, która wykonała by taką usługę.
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Burmistrz Lewina Brzeskiego udzielił odpowiedzi.
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie możliwość pobrania wniosków.
Pani Joanna Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poinformowała, że Burmistrz w dniu jutrzejszym podpisuje umowę z Urzędem Marszałkowskim w
Opolu, natomiast Rada Miejska podjęła uchwałę określającą Regulamin, który jest zgodny z wytycznymi
programu i po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego będzie możliwość pobrania wniosków.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem o powód rezygnacji Radnego Przemysława Ślęzaka, a
także w związku z głośną awarią w Warszawie oczyszczalni ścieków zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina
Lewin Brzeski jest przygotowana na tego typu awarie.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż o powód rezygnacji należy pytać Radnego Przemysława Ślęzaka, natomiast w kwestia wylotu z oczyszczalni, ścieków do Nysy Kłodzkiej jest cyklicznie monitorowany i kontrolowany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wytłumaczył na czym
polega wspomniana kontrola.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy po podłączeniu kolejnych miejscowości do kanalizacji
jaka jest wydolność naszych oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że jest jeszcze rezerwa.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na problemy związane z panelem Rada365 oraz poinformował jakie go typu są to problemy.
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że dokonamy analizy.
Do pkt 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:26 zamknął obrady XIV sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Przewodniczący Rady
/-/Waldemar Włodek

