PROTOKÓŁ NR XXXI/2021
z XXXI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 kwietnia 2021 r. w SaIi Miejsko
– Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14
Rozpoczęto sesję (14:03)
Otwierając obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek
powitał:
1) Burmistrza Artura Kotarę ;
2) Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego;
3) Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
4) Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą;
5) Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego;
6) Kierownika MGOPS Alicję Cieślik;
7) Radnych;
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 pozwalając na podejmowanie prawomocnych uchwał.
W związku z szerzącą się epidemią Covid-19 w posiedzeniu obrad nie uczestniczą zaproszeni goście –
sołtysi oraz Kierownicy wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego, jak również należy zachować
wszelkie środki ostrożności. Przewodniczący poprosił również o zachowanie dyscypliny dot. zabierania
głosu tj. sygnalizowanie chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki i korzystanie z mikrofonów.
Stwierdzenie quorum (14:06)
Nieobecni
na
sesji
–
Jacek
Kieroński,
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2, do protokołu.
Do pkt 3

Antoni

Rak

(14:07)

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie sprawozdania:
1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 17 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia
2021r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
z wykorzystaniem środków publicznych.
7. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2020r.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania
związanego z zagospodarowaniem obszaru komunikacji zbiorowej;
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2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km
12+270w Lewinie Brzeskim”;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania
pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice”;
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,
znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski;
5) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;
6) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej;
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok;
8) w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 rok opłaty za korzystanie na terenie Gminy Lewin
Brzeski z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży;
9) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski za rok 2020;
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
11) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lewin Brzeski.
9. Stanowisko w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 na odcinku Gminy Lewin Brzeski.
10.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13.Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4 (14:12)
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Leszek Fornal wnosi o załatanie dużych nierówności w drodze gminnej od zakładu
energetycznego do ogródków działkowych oraz przycięcie gałęzi przy tej drodze w miejscowości
Kantorowice.
Radny Dariusz Zięba wnosi o:
- odtworzenie starej drogi leśnej ze Skorogoszczy do Niwy w celach turystyczno- rekreacyjnych;
- przywrócenie działania bankomatu przy filii Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów na terenie
m. Skorogoszcz.
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o:
-poprawę nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w Łosiowie przy ul. Kolejowej (działki za stacją
PKP)
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej za OODR w Łosiowie. Droga dojazdowa
do firmy AGROPOL.
Radna Ilona Gwizdak wnosi o:
- remont drogi gminnej niepublicznej w Borkowicach, łączącej drogę gminną asfaltową z drogą krajową
94 przy posesji 18;
- remont drogi gminnej w Mikolinie ul. Zamkowa.
Radny Roman Pudło wnosi o:
- naprawę zapadających się zapadlin przy studzienkach na ul. Kosynierów na całej jej długości;
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Radny Rober Laszuk wnosi o:
- ustawienie tzw. „szykan z elementów żelbetowych” blokujących wjazd z ulicy Piasta Kołodzieja na
ciągi komunikacyjne powstałe na koronach wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
w Lewinie Brzeskim. Naprawione rogatki zostały powtórnie wyłamane;
- podjęcie działań w celu posprzątania z zalegającego błota na całej długości ulicy wzdłuż krawężników
ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim;
- naprawienie nawierzchni ulicy Partyzantów w Lewinie Brzeskim na wysokości posesji numer 3 i 5.
Ponadto Radny Robert Laszuk złożył podziękowanie w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja
za zamontowanie progu zwalniającego, co poprawiło bezpieczeństwo.
Radny Waldemar Włodek wnosi o:
- uzupełnienie niedostatecznej ilości koszy na śmieci uliczne w ciągach trakcji komunikacyjnych oraz
miejscach spacerów przy terenach rekreacyjnych oraz często uczęszczanych;
- spięcie wszystkich niezależnych monitoringów miejsc publicznych w jeden system pod kontrolą
jednostki gminnej oraz podjęcie prac modernizacyjnych najstarszej części monitoringu w Rynku do
współczesnych standardów.
Do pkt 5 (14:21)
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak:
1) wzięcie udziału w otwarciu Klubu Seniora + w miejscowości Łosiów;
2) otrzymanie okolicznościowego folderu „Działamy wspólnie, rozwój infrastruktury początkiem
integracji i odnowy wsi” dokumentującego działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w miejscowości Chróścina;
3) wzięcie udziału w interaktywnych warsztatach zorganizowanych przez Wydział Budownictwa
i Inwestycji;
4) pismo z dnia 22 marca 2021r. ( wpł. do tut. Urzędu 12 kwietnia 2021r) od Tęczowej Wiosny
Lewica w sprawie skorzystania z przysługującej inicjatywy uchwałodawczej i przygotowanie
uchwały w sprawie solidarności z osobami LGBT+ . – Przewodniczący zwrócił się do Radnych
z pytaniem „Kto z Państwa Radnych jest za nie zajmowaniem stanowiska w sprawie
proponowanego projektu uchwały?” Radni poprzez aklamację nie zajęli stanowiska do
proponowanego projektu uchwały;
Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
5) pismo z dnia 26 kwietnia 2021r. z Wydziału Spraw Obywatelskich dot. Powszechnego Spisu
Ludności oraz poinformował, że koordynatorem gminnego biura spisowego jest Pani Urszula
Struska, która udziela pomocy i wyjaśnień w sprawie spisu ludności;
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
6) wniosek z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia działań odnośnie uciążliwości
zapachowej odpadów komunalnych oraz szkodliwości związków na ul. Fabrycznej
i Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim - jest przygotowywana odpowiedź przez Wydział
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i zostanie ona przedstawiona
na najbliższej sesji.
Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Do pkt 6
Przyjęcie sprawozdań z:
ppkt 1 (14:28)
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 17 marca 2021r. do dnia
16 kwietnia 2021r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
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Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do strony 2 pkt. 2 Sprawozdania dot. sprzedaży
nieruchomości gruntowej nr 124/3 – kto zakupił przedmiotową nieruchomość.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż nieruchomość zakupiła firma Strunobet.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 6 pkt 8, o jaką działkę chodzi oraz jaki rodzaj
usług będzie tam realizowany – nieruchomość gruntowa w Mikolinie.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż chodzi o działkę po dawnym boisku.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy ktoś się zwrócił o sprzedaż tej działki?
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż było zapytanie od inwestorów.
Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem czy na przedmiotowej działce istnieje strefa ochrony wód.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż takie rzeczy są na bieżąco weryfikowane.
Radny Stanisław Piszczek wystąpił z zapytaniem do str. 7 pkt. 10 w sprawie odwołanego przetargu na
sprzedaż działki gruntowej w Mikolinie, a mianowicie dlaczego przetarg został odwołany.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że działka nadal znajduje się w dzierżawie i byłby problem
z wydaniem nieruchomości.
Radny Robert Laszuk wystąpił z zapytaniem dot. udziału Burmistrza w spotkaniu z Członkiem Zarządu
Województwa Opolskiego w sprawie zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa
opolskiego.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że prawdopodobnie gmina otrzyma środki na sfinansowanie
studiów dla pracownika Urzędu i w przyszłości zostaniemy wyposażeni w sprzęt badający, w którym
miejscu budynku jest największa strata ciepła, co pozwoli na wydawanie opinii dot. termomodernizacji.
Radny Stanisław Piszczek wystąpił z zapytaniem na jakim etapie jest realizacja ścieżek pieszo –
rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, iż spotkania odbywają się w cyklu dwutygodniowym, z uwagi na
wielkość zadania, jego skomplikowania. Obecnie zadanie jest na etapie złożenia wniosku o pozwolenie
zintegrowane na odcinku ulicy Kolejowej do Starostwa Powiatowego, natomiast pozostałe odcinki od
Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy oraz od Skorogoszczy do Mikolina są w trakcie przygotowania
dokumentów podziałowych. Zabudowa w miejscowości Skorogoszcz – przygotowane jest zgłoszenie.
Burmistrz poinformował, iż jeśli wszystko pójdzie pomyślnie w czerwcu zostanie rozpoczęta budowa.
Przewodniczący Rady poinformował o
U w a g a: Nastąpieniu zmiany quorum (14:36)
Liczba radnych obecnych na Sali obrad : 14
Do sesji dołączyli radni:
1. Antoni Rak

4

Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem do Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego dot. konferencji
odnośnie społecznych inicjatyw mieszkaniowych i czy perspektywicznie będzie odnosiła się do
mieszkańców Gminy Lewin Brzeski.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski odpowiedział, iż konferencja dot. działań podejmowanych przez polski
rząd, którymi zostaną objęte wszystkie gminy w Polsce – chodzi o budowę mieszkań komunalnych.
Program ma się opierać założeniu, iż na terenie gminy ma zostać zawiązane coś na wzór spółdzielni
mieszkaniowej, która dostałaby dotację ze skarbu państwa i przy udziale nieruchomości znajdujących
się w posiadaniu gminy czy skarbu państwa można by było takie mieszkania budować w każdej gminie
w Polsce. Na konferencji podano informacje ogólne, a to czy gmina Lewin Brzeski przystąpi do tego
programu, w najbliższych miesiącach z Burmistrzem zostanie podjęta decyzja.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
( 14:40) Rada Miejska w obecności
sprawozdanie.

14

radnych –

jednogłośnie

14

głs. „za” przyjęła

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 2 (14:41)
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
z wykorzystaniem środków publicznych;
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
( 14:40) Rada Miejska w obecności 14
radnych – jednogłośnie
14 głs. „za” przyjęła
sprawozdanie.
Do pkt 7 (14:43)
(14:32) Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin
Brzeski za 2020 r.
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, iż informacja została przygotowana
przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, taka informacja została Radnym przekazana oraz zapytał
czy ktoś z Radnych chce zabrać głos.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.
Do pkt 8 (14:44)
Przystąpiono do podjęcia uchwał:
ppkt 1 (14:44)
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania
związanego z zagospodarowaniem obszaru komunikacji zbiorowej;
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż chodzi o przebudowę w przyszłości dworca PKS czy przystanku PKS przy
ulicy Kościuszki, którego właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. W związku z powyższym
Burmistrz zaproponował Starostwu współpracę w zakresie wspólnego zorganizowania konkursu
architektonicznego w celu wyłonienia pomysłu na zagospodarowanie tego terenu i w przyszłości
przebudowę.
Radna Ilona Gwizdak wystąpiła z zapytaniem czy Powiat jest zainteresowany taką inwestycją, czy widzi
u siebie środki na realizację tego zadania.
Burmistrz odpowiedział, iż nie posiada wiedzy czy Powiat posiada takie środki, natomiast
poinformował, iż Powiat zaakceptował porozumienie w sprawie współpracy. Najpierw należy podpisać
porozumienie w zakresie ogłoszenia konkursu, następnym etapem będzie opracowanie projektu albo
programu funkcjonalno - użytkowego, a następnie szukanie środków na sfinansowanie. Burmistrz
poinformował również, iż w chwili obecnej jest dużo programów, łącznie z programem odbudowy i być
może zaistnieje możliwość skorzystania z takiego programu, wtedy pozostanie jedynie udział własny
do poniesienia, który jak wiadomo dzielimy z reguły na pół.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za odpowiedź równocześnie zaznaczając, iż w tej chwili Gmina
wydatkuje, a pytanie czy Starostwo będzie chciało to zrealizować, ponieważ nasz projekt sfinansujemy.
Równocześnie zapytała czy istnieje informacja dot. pieniędzy jakie zostaną przeznaczone na ten cel.
Burmistrz odpowiedział, iż z budżetu gminy zostanie przeznaczona kwota 5000,00 zł, natomiast czy
Starostwo będzie posiadało środki na ten konkurs nie wiemy, ponieważ na tą chwilę nie wiemy ile to
będzie kosztowało, jaki będzie zakres rzeczowy. Do póki nie zostanie ustalony zakres rzeczowy, który
wyniknie z konkursu nie możemy oszacować kosztów. Burmistrz podkreślił, iż Powiat chce podpisać
porozumienie, w związku z czym uważa, iż jest on zainteresowany poprawą wizerunku swojego
majątku, ponieważ takie jest zadanie samorządu powiatowego.
Radny Roman Pudło wystąpił z zapytaniem czy do tego potencjalnego konkursu będą określone nasze
wytyczne, życzenia czy wszystko zostanie w rękach potencjalnego projektanta.
Burmistrz Lewina Brzeskiego odpowiedział, iż wytyczne są takie, iż muszą tam przyjeżdżać, parkować
autobusy, busy do przewozu mieszkańców, natomiast resztę pozostawiamy projektantowi,
architektom aby przedstawili swoją wizję.
Radny Robert Laszuk zaznaczył, iż gmina Lewin Brzeski dołącza część swoich działek, do tego terenu,
który jest własnością Powiatu, ponieważ ten teren jest w pasie drogi powiatowej.
Burmistrz odpowiedział, iż słusznie Radny Robert Laszuk przypomniał, iż przy tym dworcu PKS, jest
działka pomiędzy dworcem a ulicą Kilińskiego, która jest własnością gminy. Na tą chwilę stoją na niej
boksy śmietnikowe, natomiast w przyszłości nie muszą znajdować się na tej działce.
Radny Robert Laszuk wyraził zdanie aby ten teren ładnie, przyzwoicie wyglądał.
Radny Dariusz Zięba podkreślił, iż bardzo ładnie przygotowana jest mapka znajdująca się
w materiałach, jest dobrze opisana.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 2 (14:50)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270w
Lewinie Brzeskim”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż ta uchwała jest następstwem decyzji Rady o współpracy z Powiatem
w zakresie dofinansowania przebudowy mostu na kanale ulgi w Lewinie Brzeskim. W tej chwili
przychodzą pieniądze do płacenia. Pierwszą transzę, którą otrzymaliśmy z rządowego programu
odbudowy w kwocie 908.000,00zł, którą jak wcześniej deklarował Burmistrz zostanie przeznaczona dla
Powiatu Brzeskiego. Jest to pierwszy etap płatności, będą kolejne, zatem prosi o uchwalenie.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 3 (14:53)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania
pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż projekt dotyczy przebudowy przystanku PKS w Ptakowicach,
na łuku jest rozjazd kilku dróg, dróg wewnętrznych, stoi stary murowany przystanek. Zarząd
Województwa Opolskiego przyjął nasz wniosek do realizacji, ponieważ w uchwale posiadają zapis
o współfinansowaniu pół na pół, w związku z tym oszacowali koszt na 110.000,00 zł, 55.000,00 zł
po stronie naszej gminy i w tym roku chcą to zrealizować, tutaj prośba o wyrażenie zgody na ten cel.
Zapytania i uwagi:
Radna Anna Zacharewicz wyraziła swoje zadowolenie, iż to zadanie zostanie zrealizowane, kilka razy
pisała na ten temat, stwierdzając, iż mieszkańcy bardzo się z tego cieszą.
Radna Ilona Gwizdak chciała uściślić kwestię uzasadnienia uchwały, dot. współfinansowania
wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania, czy mówiąc o kwocie 110.000,00 zł
mówimy o całej wartości zadania czy o dokumentacji.
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Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, iż kwota ta dotyczy całej realizacji zadania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 4 ( 14:56)
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,
znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż chciałby przyśpieszyć kwestię remontu budynków wielorodzinnych elewacji dlatego chciałby aby na taki cel gmina przeznaczała kwotę 10.000,00 zł dla danej wspólnoty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dopowiedział, iż chodzi również o budynki leżące
w strefie konserwatorskiej. Rynek i te ulice również mają możliwość sięgnięcia po te środki.
Radny Robert Laszuk dodał, iż w ościennych sołectwach również istnieje taka możliwość.
Radna Ilona Gwizdak dodała, iż dotyczy to całego obszaru gminy.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na fakt, iż z treści nie wynika, iż dotacja ta może być udzielona
raz na jedną nieruchomość, czy to może zostać zawarte jeśli jest taka wola, ponieważ prace mogą być
różne, na różnym etapie.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, iż dotacja będzie ograniczana – raz 10.000,00 zł.
Radna Ilona Gwizdak zapytała czy jest to słowna deklaracja.
Burmistrz potwierdził, podkreślając, że nie możemy ograniczać ani limitować, ponieważ Urząd Ochrony
Konkurencji negatywnie by to zaopiniował.
Radny Dariusz Zięba stwierdził, iż szuka informacji ponieważ Burmistrz wspomniał tylko
o budownictwie wielorodzinnym, natomiast mamy również zabytkowe obiekty jednorodzinne czy
kamienice, które ma właściciel, słowna czy nie potrafi tego znaleźć, czy to jest taka interpretacja.
Burmistrz odpowiedział , iż Radny nie może znaleźć tej informacji z powodu Urzędu Ochrony
Konkurencji nie możemy limitować i zawężać tylko do określonej zabudowy. W związku z tym konkurs
będzie otwarty, natomiast Burmistrz nie będzie rekomendował Radzie innych budynków niż
wielorodzinne.
Radny Dariusz Zięba dodał, iż jest zatrwożony kamieniczkami i domami, których właściciele
w Skorogoszczy, chociażby na dawnym Rynku, który jest w strefie konserwatorskiej a elewacje są
bardzo zniszczone, dlatego prosi o łaskawość w tej materii, nie zawężania się w tej kwestii.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 5 ( 15:01)
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż Radny, Prezes OSP Łukasz Bacajewski lepiej wprowadzi w to zagadnienie,
ponieważ się na tym zna.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Radny Łukasz Bacajewski, informując, iż urządzenie DSP jest to
urządzenie do zdalnego powiadamiania strażaków i niedawno podjęte było głosowanie dla OSP
Lewinie Brzeskim. OSP przechodzi z analogowego powiadamiania na cyfrowy, więc urządzenie
używane do tej pory musi zostać wymienione na cyfrowe dlatego też jednostka OSP idzie z duchem
czasu i wymienia sprzęt na taki jaki ma być.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych z zapytaniem czy mają jakieś
pytania, uwagi.
Zapytania i uwagi:
Radny Stanisław Piszczek zapytał o jaką kwotę chodzi.
Radny Łukasz Bacajewski potwierdził, iż chodzi o kwotę 7000,00 zł.
Radny Roman Pudło zapytał czy jest to rodzaj pagerów.
Radny Łukasz Bacajewski odpowiedział, iż można tak to nazwać.
Radny Robert Laszuk wtrącił, iż jest to potrzebne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek odpowiedział, iż syrena zostanie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały dodając, iż jest to ważne, ponieważ zawsze możemy liczyć na strażaków w różnych najczęściej
nieszczęśliwych okolicznościach.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 6 ( 15:04)
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż uchwała dotyczy pomocy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu na zakup
samochodu poszukiwawczo – dowodzeniowego. Pan Komendant zawnioskował do wszystkich gmin
Powiatu Brzeskiego o pomoc. Burmistrz zadeklarował kwotę 10.000,00 zł, natomiast sugestia
początkowa komendanta była aby Gmina dała 20.000,00 zł, jak i inne miejskie gminy, natomiast
Burmistrz uznał, iż Gmina jest bardziej wiejsko – miejską, więc dlatego propozycja 10.000,00 zł.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak wystąpiła z zapytaniem czy samochód będzie stacjonował w jednostce
w Grodkowie.
Burmistrz odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 7 (15:06)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu.
Burmistrz poinformował, iż chodzi o środki z funduszu alkoholowego – 19.000,00 zł na tą świetlicę.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, iż są to środki z wpływów za tą akcyzę, jest to kolejna zmiana
a środki są niezbędne na funkcjonowanie świetlicy i pochodzą z tzw. kapslowego.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 8 (15:08)
w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 rok opłaty za korzystanie na terenie Gminy Lewin
Brzeski z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dodał, iż tak jak Pan Burmistrz wcześniej powiedział
chcemy wyjść w kierunku właśnie tych handlowców, którzy stracili na możliwości podawania alkoholu
na miejscu i analogicznie zwalniamy ich z drugiej transzy tego podatku.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 9 (15:10)
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski za rok 2020;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, iż na sesji obecna jest Pani Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – temat jest bardzo obszerny i mogą się jakieś pytania nasunąć.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy chce dokonać wprowadzenia do tematu.
Burmistrz poinformował, że myśli że materiał jest bardzo szeroki dlatego poprosił, aby Pani Kierownik
wzięła udział w sesji Rady Miejskiej, dlatego uważa, iż jeśli Radni mają pytania to Pani kierownik MGOPS
jest najbardziej kompetentną osobą i może udzielić wyjaśnień, dlatego prosi o zadawanie pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał kto z Państwa Radnych chce zabrać głos.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zaznaczył, iż nie ma uwag do całości dokumentu, ponieważ są bardzo dokładnie
i szczegółowo napisane, natomiast ma drobne uwagi. Jedna to, że w naszej gminie stopa bezrobocia
wynosi 3%, to jest bardzo budujące, ponieważ pamięta lata gdy było to 28 %, 30 parę %, i wydaje mu
się, że poniżej tych 3% raczej nie zejdziemy bo jest to bezrobocie pokoleniowe albo genetyczne itd.
Natomiast ma pytanie odnośnie wprowadzenia, chodzi o gęstość zaludnienia w gminie, która wynosi
77 – 83 osoby, to powinno być na km2, bo tutaj tego nie ma. Odnosi się do str. 4 pkt 1 – gęstość
zaludnienia. Kolejne pytanie ma do wskaźnika ilości żłobków, bo nie ma informacji do jakiej wartości
się to odnosi tzn. do 1000, w przeliczeniu do 1000 mieszkańców, 10.000 mieszkańców., do jakiej
wartości , bo podana jest liczba żłobków w gminie, średnio w powiecie jest 1/17, 17/100, w gminie jest
1, województwo jest 1,54, ale do jakiej wartości się to odnosi.
Kierownik MGOPS Alicja Cieślik odpowiedziała zaznaczając, że dane do zasobów pomocy społecznej
do raportów są zaciągane automatycznie z różnych sprawozdań w takim systemie dziedzinowym i są
publikacją różnych innych sprawozdań dlatego występują różnice w tych różnych tabelach. System
dziedzinowy to jest określenie liczby świadczeń, liczby osób w rodzinach, rodzin, liczba decyzji, stąd te
różnice. Dlatego wracając do pytania pierwszego, gdzie pan Radny Robert Laszuk powiedział o 3%
bezrobociu, zwrócono uwagę, że ono jest inne. Dane też zaciągane są z Powiatowego Urzędu Pracy,
być może jest to nieumyślny błąd, który zostanie zweryfikowany i poprawiony jeżeli będą niezgodne.
Odnosząc się do pytania drugiego dotyczącego żłobków, to Pani Kierownik zaznaczyła, iż tak jak
powiedziała wcześniej to też jest to ze sprawozdania, ale oprócz tego wystąpiono do Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych o podanie danych i został wskazany jeden żłobek. Ta informacja też została
zweryfikowana. Pani kierownik MGOPS rozmawiała i zweryfikowała tą informację, faktycznie jest jeden
11

żłobek plus jest klubik dziecięcy. Nie ma tutaj wypisanych grup, nie ma wpisanych tych danych, tak jak
wcześniej wspominała dane są zaciągnięte ze sprawozdań, z bazy danych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny Robert Laszuk dodał, iż chodziło mu o to że wyliczona średnia odnosi się do jakiej wartości się
odnosi , do jakiej mierzonej wartości czy to w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 10.000 mieszkańców,
na 100.000 bo jest średnia wojewódzka i średnia powiatowa i gminna. W gminie wiemy, że jest jeden.
Kierownik MGOPS odpowiedziała, że postara się to ustalić, zasięgnąć informacji, ponieważ MGOPS ma
raport zasobów przesłany przez system centralny aplikacji sprawozdawczej, pobierany jest raport
ogólny zasobów, a w tym raporcie są zasilane inne raporty z tymi danymi. To nie są wszystkie dane
MGOPS, to jest skomplikowane i trudne do jednoznacznego określenia.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, iż te dane dotyczą województwa opolskiego, w podziale
występuje nasza gmina i są zebrane wszystkie powiaty w województwie. To są uśrednione dane dla
powiatów na terenie województwa opolskiego i średnio jest podane ile tych żłobków jest na terenie
całego województwa, więc to nie dotyczy, nie jest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, to nie jest
w przeliczeniu na kilometry, tylko w przeliczeniu na jednostki terytorialne w naszym województwie
opolskim. Informacje w rzucie, skali całego kraju, ponieważ ta aplikacja to jest centralna aplikacja
z której się posiłkują wszystkie ośrodki na terenie całego kraju.
Radny Dariusz Zięba powiedział, iż bardzo go cieszy jeśli chodzi o naszą gminę, obserwując wykres,
liczby mocno spadających świadczeniobiorców na tle powiatu i województwa co prawda jesteśmy
trochę nad poprzeczką, ale myśli że dobra tendencja i te wyniki bardzo cieszą podobnie jak spadek
bezrobocia. Także ta liczba świadczeniobiorców naszego ośrodka spadająca jest budująca.
Radna Ilona Gwizdak zauważyła, iż widzi dużą różnicę między, (w kategorii rodzina) wydanych
środków na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze, jest to prawie 3 miliony więcej jak w roku
ubiegłym. Z czego wynika taki skok.
Kierownik MGOPS Alicja Cieślik odpowiedziała, iż różnica ta wynika z faktu, iż w 2019 roku
ustawodawca ustanowił w programie 500 + możliwość pobierania w rodzinie świadczenia na drugie
i trzecie dziecko. To jest ta różnica, bo liczba rodzin przy wypłatach zmieniła się o 6 więcej, ale kwota
wydatkowanych środków o te 3 miliony, ponieważ te osoby, już wcześniej pobierały świadczenie
na pierwsze dziecko. Także te rodziny nie są wliczone w bilans, bo są liczone tylko jeden raz.
Radny Stanisław Piszczek zapytał o tabelę- wiek produkcyjny gdzie jest podane 60-64 i kobiet jest 487
a mężczyzn w ogóle nie ma. To co to oznacza.
Kierownik MGOPS odpowiedziała, iż wiek produkcyjny mężczyzn obejmuje do 65 roku życia, czyli ten
przedział 60-65 jest wliczony w wieku produkcyjnym, mężczyźni w wieku produkcyjnym są wliczeni.
Radny Roman Pudło wystąpił z zapytaniem, czy na terenie naszej gminy są takie rodziny, którym
przysługują dodatki 500+ a z nich nie korzystają.
Kierownik MGOPS odpowiedziała, że nie, ponieważ każdy wnioskodawca, który składa i któremu
przysługuje to świadczenie to otrzymuje. Być może osoby, którym przysługuje – nie.
Radny Roman Pudło uściślił, iż o takich, którzy nie składają to nie wiemy.
Kierownik MGOPS odpowiedziała, że nie.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski uzupełnił, iż program 500+ jest na tyle w naszej rzeczywistości
zakorzeniony, że raczej nie ma takich osób, które nie byłyby zorientowane w co do kwestii potrzeby
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składania tych wniosków. Na każdym kroku w mediach i w prasie można się dowiedzieć, a pracownicy
MGOPS służą pomocą, jeśli ktokolwiek miałby problem z wypełnieniem tego formularza, dlatego
przypuszcza, że takich rodzin na terenie naszej gminy nie ma, które nie złożyły deklaracji o 500+.
Radny Roman Pudło uzupełnił wypowiedź, iż chodzi mu o takich, którzy się na rząd obecny obrazili
i w związku z tym protestem nie będą pobierali.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dodał, że na 500+ się nie obrazili.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 10 (15:24)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy chce wprowadzić do tematu.
Burmistrz odpowiedział, iż Pani Skarbnik Urszula Smolińska wprowadzi do tematu.
Skarbnik Urszula Smolińska odpowiedziała, iż uchwała jest bardzo krótka, ponieważ zawiera tylko
jeden punkt, a więc przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 81.999,00 zł i dotyczy to
zmniejszeń w zakresie obsługi długu publicznego. Chce zmniejszyć środki, które mamy zabezpieczone
na odsetkach od kredytów i pożyczek o kwotę 45.620,00. Wycofać środki ze Świetlicy Terapeutycznej
z działu 855 10 czyli z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 19.380, 00 zł,
bo jak Rada wie na poprzedniej sesji zostały dołożone te środki które się pojawiły w tym roku
z rozliczenia roku ubiegłego, czyli z tej opłaty alkoholowej. Trzeci punkt dotyczy wpłynięcia do Urzędu
uchwały sołectwa Strzelniki, która chce przenieść środki z zadań bieżących z utrzymania zieleni
w miastach i gminach i przeznaczyć je na zakup traktorka przez to sołectwo, w wysokości 16.999,00 zł.
Następne środki zabezpieczamy na transport i łączność czyli środki na drogi publiczne, wojewódzkie
a więc dotacją dla województwa w wysokości 55.000,00 zł i na dotację na fundusz wsparcia dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poprosił o pytania, nadmieniając, iż wszystkie
wydatki były omawiane, a przyjęto, że wszystkie sprawy finansowe powinno podawać się kwoty.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

jednogłośnie 14

głs. „za” podjęła uchwałę

ppkt 11 (15:28)
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lewin Brzeski.
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy chce wprowadzić do tematu.
Burmistrz odpowiedział, iż uchwała dotyczy regulaminu dostarczania wody zatem prosi o jej
uchwalenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał czy są jakieś pytania, do obszernej informacji
przygotowanej przez Wydział, były zaskarżane wcześniejsze uchwały.
Zapytania i uwagi:
U w a g a: Nastąpieniu zmiany quorum (15:30)
Liczba radnych obecnych na Sali obrad : 13
Sesję opuścił radny:
1.
Władysław Górka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek nadmienił, że wcześniejsza uchwała została
zaskarżona a przygotowany projekt regulaminu pójdzie do dalszego zatwierdzenia do Wód Polskich.
Jak przyjdzie zatwierdzony to gotowy regulamin zostanie poddany pod głosowanie.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13
radnych –
Nr XXXI/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

jednogłośnie 13

głs. „za” podjęła uchwałę

Do pkt 9 (15:32)
Podjęcie stanowiska w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 na odcinku Gminy Lewin
Brzeski.
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zwrócił się do Burmistrza z prośbą o udzielenie
informacji.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż od czasu do czasu nęka Krajową Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad pismami, prośbami o budowę węzła autostradowego na terenie Gminy Lewin Brzeski. Do
tej pory niestety nieskutecznie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała, że za
blisko jest tutaj zjazd w Prądach i tylko w wyjątkowych wypadkach można by było taki węzeł
zrealizować. Burmistrz uważa, że stoimy w przededniu budowy następnych pasów ruchu na
autostradzie, bo jest to nieuniknione, w pierwszej kolejności od Zgorzelca do Wrocławia i od Wrocławia
do Krakowa. Jeżeli w koncepcji kiedykolwiek znajdzie się ten węzeł w Lewinie Brzeskim, bo jak wiemy
w województwie opolskim nikt nigdy nowego zjazdu nie wybudował, to jeżeliby takowe miałyby być
zrealizowane to wypada przedstawić oczekiwania nie tylko Burmistrza, ale i Rady Miejskiej, że
mieszkańcy chcą takiego stanowiska. W związku z powyższym został przygotowany projekt takiego
stanowiska. Burmistrz poprosił również o wprowadzenie autopoprawki na końcu w takim zdaniu
„Węzeł autostradowy jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski”.
To stanowisko trafi do Generalnej Dyrekcji i do parlamentarzystów opolskich.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
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Radny Dariusz Zięba podkreślił, aby nadać jeszcze poważniejszą rangę dobrze byłoby, aby takie
stanowisko podjęli Radni Gminy Niemodlin i Radni Gminy Popielów, którzy korzystają bezpośrednio
i byłaby to jakaś większa szansa przebicia się. Byłoby to historyczne wydarzenie.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, iż myśli, że po podjęciu tej uchwały możemy wystąpić zgodnie
z sugestią Pana Radnego do Gminy Niemodlin i Gminy Popielów z prośbą, aby tamtejsi Radni też się
zajęli tym tematem i podobne stanowisko uchwalili.
Radny Roman Pudło dodał również, iż w najbliższym czasie mamy odstępować od pobierania opłat
w tzw. budkach, czyli ten koszt budowy takiego węzła byłby o wiele tańszy niż normalnie, więc aż się
prosi, aby to było.
Radny Robert Laszuk zauważył, iż w celu podkreślenia, że taki węzeł, taki zjazd na autostradę jest i był
bardzo oczekiwany tylko Burmistrz go uprzedził, chciałby zaproponować w zdaniu, w akapicie
zaczynającym się od „ nowy węzeł” chciałby dodać od lat pożądany i oczekiwany przez społeczność
Gminy Lewin Brzeski, jak i również przez mieszkańców Gmin ościennych, ale taką wstawkę Burmistrz
już dodał, zatem myśli, że jego wniosek jest bezprzedmiotowy.
Radny Roman Pudło dodał że rejon Strzelce, Krapkowice, Gogolin i w tamtą stronę wjazdy są co chwilę,
ale tam mniejszość niemiecka to sobie wywalczyła w swoim czasie, a tu naszą polską strefę
rozwleczono jak to tylko było możliwe, tak że jest okazja, aby to nadrobić.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt stanowiska pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła stanowisko.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Do pkt 10 ( 15:36)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek oddał głos Burmistrzowi w zakresie
interpelacji, wniosków.
Burmistrz poinformował, że odpowiada na interpelacje zgłoszone w dniu dzisiejszej sesji:
- do Radnego Leszka Fornala – wyrównanie drogi gminnej do ogrodów działkowych, pewnie temat
jest potrzebny, natomiast nie wie z tego miejsca czy mamy z tej puli, którą na poprzedniej sesji Rada
przeznaczyła na remonty dróg gminnych czy jesteśmy w stanie jeszcze wydzielić jakąkolwiek kwotę,
więc wstrzyma się z określeniem kiedy to będzie realizowane, natomiast jeśli chodzi o odcięcie gałęzi
to musimy zbadać sprawę przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i wtedy zaproponuje tzw.
cięcia pielęgnacyjne czy to poprzez sołectwo, czy też poprzez zlecenie spółce czy komuś innemu.
- do Radnego Dariusza Zięby – w zasadzie to samo, dotyczy drogi do Lasów Państwowych, gdzie
podkreślił, iż gównie Gmina koncentruje się na drogach dojazdowych do mieszkań, nie do lasów, bo
Lasy Państwowe wcale nie chcą abyśmy im budowali drogi, po to żeby pójść tam na spacer. Natomiast
przypomina, że czekamy na odpowiedź, którą mniej więcej wiemy jaka będzie o przyznanie środków
do budowy do przysiółka Piaski, prawdopodobnie będzie pozytywnie załatwione, bo już uzupełniamy
tylko ten wniosek a wiemy, że jesteśmy na liście priorytetowej, więc jest to tylko kwestia czasu czy to
będzie za miesiąc, czy za dwa, więc tutaj i tak będziemy musieli ponieść środki finansowe na udział
własny, ponieważ dofinasowanie będzie w kwocie 63%, więc tutaj uważa, że dla 30 kilku osób aby
miały z dwóch stron dojazd to rozumie, że wygoda i wszyscy chcą mieć jak największą wygodę, ale
skupmy się najpierw na tej drodze. Oczywiście nie mówi, że w przeszłości nie podejmiemy się tego
tematu.
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Radny Dariusz Zięba dodał, iż nie chodzi mu o wymianę nawierzchni, tylko o wycięcie samosiejek.
Burmistrz odpowiedział, że zbada sprawę jak to jest z tymi samosiejkami, natomiast jeśli chodzi o bank
to Gmina pisała do różnych banków o tej możliwości, że jest to miejsce w Skorogoszczy na ulokowanie
bankomatu, jednak do tej pory pozytywnej nie było reakcji żadnej, myśli, że po zakończeniu naszej
umowy – nie wie kiedy się kończy nasza umowa z Bankiem Spółdzielczym. Zwrócił się z pytaniem do
Pani Skarbnik czy pamięta kiedy się kończy umowa.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że za 3 lata.
Burmistrz stwierdził, że za 3 lata możemy negocjować nową umowę Z Bankiem Spółdzielczym no
i wtedy jeżeli mieliby się zgodzić na to trzeba będzie ponieść koszty tego, więc z tego też trzeba sobie
zdawać sprawę i trzeba będzie podjąć decyzję, ale oczywiści Gmina wystąpi jeszcze raz do banków i do
dysponentów bankomatów z takim wnioskiem i zobaczymy jaka będzie tym razem reakcja.
- do Radnego Łukasza Bacajewskiego – odnośnie dojazdu do budynków 30 -32A, bo to mamy już
w planie, te środki które na poprzedniej sesji były, tam też w planie są na utwardzenie tej drogi,
natomiast jeśli chodzi o dziurę w drodze dojazdowej do Agropolu to zbada sprawę, ale nie wie czy
mamy to w planie w tych środkach, natomiast prędzej czy później będzie to starał się zrealizować.
- do Radnej Ilony Gwizdak - remont drogi w Borkowicach, 18, nie wie które to jest miejsce.
Radna Ilona Gwizdak odpowiedziała, że jest to boczna droga, która łączy drogę gminną z krajową,
bardzo mocno uczęszczana przez mieszkańców.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, iż teraz jest ta droga w planie do utwardzenia, natomiast
asfaltować jej nie będziemy z tego względu, że jesienią chciałby składać wniosek do programu rozwoju
obszarów wiejskich na skanalizowanie Borkowic, Błażejowic i Niwy, więc jeżeli tam miałaby być
budowana kanalizacja to w tej chwili byłby to nie po gospodarsku.
- do Radnego Dariusza Zięby – ta sama odpowiedź jeśli chodzi o Niwa.
- remont drogi w Mikolinie – remont ulicy Zamkowej to na pewno nie w naszym zainteresowaniu,
natomiast większy remont to musi jeszcze po prostu poczekać.
- do Radnego Romana Pudło – jeśli chodzi o ulicę Kosynierów to tam prawdopodobnie zapada się
kanalizacja i Gmina chciałaby składać na całkowitą przebudowę tej drogi. Nie wykluczone, że ją złożymy
do programu samorządowych dróg gminnych lub będziemy ja szykowali w takim pełnym zakresie, czyli
gdzie kanały do zamulenia to do zamulenia, co do wybudowania nowe, na program odbudowy po
covidowskich. Tak jak dziś przeczytał ma być 30 % przekazane dla samorządów, cokolwiek to znaczy,
może i jakieś pieniądze będą dla naszej gminy więc tutaj takie zadania bardziej kompleksowe będą
mogły być zrealizowane, ale nie potrafi odpowiedzieć kiedy by to mogło być.
- do Radnego Roberta Laszuka- próg udało się w końcu zrealizować, rogatki na wały to wystąpi do
Polskich Wód z tymi uwagami, a posprzątanie ulicy Fabrycznej to ustalimy czy to zakłady, które są tam
położone zanieczyściły, jeżeli one to poprosimy o posprzątanie, jeżeli nie to sami po prostu zlecimy
posprzątanie tej ulicy.
- do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Włodek – brak koszy na śmieci to wystąpi do
Zarządu Dróg Powiatowych i do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o wyposażenie tych dróg
w kosze na śmieci.
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Sprawa monitoringu to cały czas leży Burmistrzowi na sercu. Co roku składamy też wnioski do
programu ministerialnego, natomiast mała skala przestępstw daje nam mało punktów, natomiast nie
wykluczone jest, że w któryś środków unijnych nie będzie można wystąpić, żeby i nowe kamery
i obrotówki i na wlotach i żeby to zintegrować w jeden system i w jednego zarządcę. Na pewno jest to
zadanie na przyszłość, którego nie unikniemy w dzisiejszych czasach.
Do pkt 11 (15:44)
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie wniesiono żadnych wniosków i uwag.
Do pkt 12 (15:45)
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.
Radna Anna Zacharewicz przypomniała o wypadku dzieci szkolnych autobusem i zapytała o możliwość
aby te dzieci były przypinane do siedzenia. Mieliśmy szczęście że było tylko troje dzieci i ta pani została
też trochę poszkodowana, a może się różnie zdarzyć, bo te dzieci nie są przypinane do siedzeń, są to
malutkie dzieci przedszkolne, sami wozimy dzieci w siedzonkach przypinane a nie wie czy jest jakaś
ustawa regulująca to .
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że w Polsce obowiązują ogólne przepisy i zasady, które regulują
te sprawy, natomiast Gmina wyłaniając przewoźnika zastrzega, że ma to być robione zgodnie
z prawem. Prawo jest takie jakie jest, więc nie wymyśli innego prawa, natomiast każdy nowy wniosek,
nowa prośba może powodować, że nie będzie takiego autobusu, który będzie mógł przewozić nasze
dzieciaki, czy naszą młodzież i przewoźnik się znajdzie który oczywiście powozi nam dzieci, natomiast
trzeba będzie za to odpowiednio zapłacić, więc jest to dla Gminy wniosek na przyszłość, aby analizować
i rozmawiać z przewoźnikami na ten temat.
Radna Anna Zacharewicz zauważyła, że mieliśmy dużo szczęścia, że było to tylko troje dzieci i że
nikomu nic się nie stało.
Radny Roman Pudło wnosi o:
- tablice informacyjne w centrum przesiadkowym od strony placu - nadal są nie aktywne, natomiast
tablica zamontowana na ścianie jest pęknięta w poprzek, jest poklejona plastrem dookoła i od tego
działać nie będzie;
- przycięcie odrostów drzew – lipy w drodze wyjazdowej z centrum przesiadkowego, teraz jest tam
jeszcze budowa, ogrodzenie, parkują samochody, jest problem żeby się minąć z innym autem żeby się
nie zadrapać o te odrosty;
- zaokrąglenie wjazdu na parking przy ul. Kościuszki naprzeciw apteki „Pod Wawrzynem”, był już tam
kiedyś Pan Kulesza z potencjalnym wykonawcą, zaznaczyli miejsc od którego trzeba zaokrąglić i na tym
się skończyło;
- postawienie tablic informacyjnych na terenie Lewina Brzeskiego o porządkowaniu po swoim pupilu.

Burmistrz Artur Kotara odpowiedział:
- jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe to Gmina naprawi to pęknięcie, natomiast Pan Burmistrz Struski
odpowie kiedy to zostanie naprawione.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski odpowiedział, że zlecenie poszło, tylko przez to, że ta szyba jest
uszkodzona są trudności z wyświetleniem tego obrazu. ZMK jako wykonawca tego centrum zostało
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zobowiązane do zakupienia i wymiany tej uszkodzonej pleksi. Sprawa odnosi się do ściągnięcia po
prostu tej osłony.
- jeżeli chodzi o odrosty to Gmina zleci obcięcie;
- jeżeli chodzi o krawężnik, jeśli byłaby to nasza sprawa to Gmina już dawno by to zrobiła, natomiast
niestety wcześniej Zarząd Dróg Powiatowych pomimo wcześniejszych dwóch czy trzech interpelacji,
które składał Radny Roman Pudło Zarząd odpowiadał wymijająco dlatego Pan Kierownik Kulesza
ściągnął kierownika tamtego wydziału i miał być, ale jest jak jest. Na dzień dzisiejszy nie mamy Zarządu
Dróg Powiatowych, ale Wydział Dróg, więc ma nadzieję, że wystąpimy jeszcze raz z prośbą by to zrobili;
- odnośnie piesków Burmistrz polecił Straży Miejskiej, aby od czasu do czasu kontrolowali; tabliczki
również w przyszłości można zrealizować.
Do pkt 13 (15:51)
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:51
zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Przewodniczący Rady
/-/Waldemar Włodek
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