PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 listopada 2012 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał Burmistrza Artura Kotarę , Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego , Skarbnika Gminy
Urszulę Smolińską i Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą, Kierowników Wydziałów, Radcę Prawnego, Radnych
oraz zaproszonych gości - Radnych Rady Powiatu, Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
Komendanta Straży Miejskiej, Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim, Sołtysów, wyborców biorących udział w obradach oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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 i 3 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pobudzania aktywności obywatelskiej pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Zapytań i uwag do przedstawionego wniosku nie zgłoszono.
Zgłoszenie innych wniosków do porządku obrad sesji.
Burmistrz Artur Kotara złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła wniosek
W związku z tym porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października
2012r. do 10 listopada 2012r
10. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski oraz realizacja programu „Odnowa wsi” i
Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.
11. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej – działki nr 40/1 o
pow. 0,0469 ha, obręb Stroszowice na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji celu publicznego – „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”,
2) uchylenia Uchwały Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012r.,
3) przyjęcia na 2013 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
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4) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i
Chróścina,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
9) terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pobudzania aktywności obywatelskiej pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z XXVII sesji w bieżącej kadencji, która
odbyła się w dniu 30 października 2012r. Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych
z zapytaniem, czy mają uwagi lub wnioski do treści protokółu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili życzenie otrzymania projektu protokółu oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady gdzie Radni mieli możliwości zapoznać się z ich treścią.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokółu oraz wniosku o odczytanie
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 października 2012r.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i o dokonanie przeglądu studzienek kanalizacji burzowej
na osiedlu Kolonia w Skorogoszczy.
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego w n o s i w związku z prowadzoną inwestycja na rzece Nysie
Kłodzkiej prosi o zwrócenie się do inwestora lub wykonawcy o wpuszczenie wody do starorzecza rzeki bowiem ginie w nim roślinność.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa w n o s i o
1) wystąpienie do zarządcy drogi ul. Głównej w Łosiowie o wymianę bądź udrożnienie dwóch studzienek
kanalizacji burzowej na wysokości stacji paliw gazowych przy wyjeździe z Łosiowa gdyż w czasie opadów woda nie spływa do kanalizacji tylko na pobliskie posesje. Również wyczyszczenie rowu przy tym
odcinku drogi.
2) aby podczas kontroli prowadzonej przez Wydz. Ochrony Środowiska i Straż Miejską zwrócić uwagę gdzie
mieszkańcy odprowadzają ścieki gdyż są odprowadzane do oczka wodnego przy ul. Słowackiego jak
również niektórzy z mieszkańców odprowadzają do studni.
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Radny Stefan Kachel z Przeczy ponawia wniosek o ponaglenie właściciela nieruchomości położonej przy
drodze krajowej na odcinku Skorogoszcz – Buszyce, na którym znajduje się rozlewisko porośnięte wokół
brzozami o wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu na drodze.
Radny Dariusz Kraiński z Mikolina w n o s i o
1) wystąpienie do Pana Eryka Scholz właścicielowi gruntów rolnych w Mikolinie aby w przypadku przejazdu ul. Parkowa w Mikolinie sprzętem rolniczym sprzątnął nawiezioną ziemię z pól na jezdnię . P. Eryk
Scholz może dojechać do pół innymi drogami, są trzy polne drogi z których może korzystać.
2) sprawdzenie lamp oświetlenia ulicznego w Mikolinie ponieważ na każdej ulicy po kilka lamp nie świeci.
Radny Roman Pudło zgłasza / poza protokołem/ kolejny już raz sprawę dziury w jezdni przy wyjeździe
z drogi powiatowej na drogę krajową w kierunku Brzegu Ponadto przypomina o zgłaszanym wniosku w
sprawie ustawienia słupków na drodze wojewódzkiej wskazującym wjazd na ul. Kolejową.
Radny Mieczysław Adaszyński poinformował, że w dniu 04 grudnia 2012r. zwołane zostało spotkanie Komisji Doraźnej przy Starostwie Powiatowym w związku z tym prosi o zgłaszanie informacji odnośnie dróg
powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski. Zgłoszone wnioski przedstawi na tym spotkaniu.
Radny Waldemar Włodek z Lewina Brzeskiego wnosi o
1) Gmina Lewin Brzeski po wieloletnich staraniach przyjęła od gminy ewangelicko-augsburskiej niszczejący
przez lata budynek zabytkowego kościoła przy ul. Krótkiej. Obiekt oczekując na możliwe do pozyskania
w przyszłości środki na remont, nadal niszczeje między innymi z powodu niedrożności instalacji rynnowej
oraz obecności dzikich lokatorów, jakimi jest ptactwo pozostawiające wewnątrz odchody. Zdając sobie
sprawę z finansowych możliwości gminy wobec ogromu potrzeb przywrócenia świetności temu obiektowi, proszę o rozważenie sfinansowania wstępnego zabezpieczenia siatkami otworów okiennych w budynku oraz udrożnienia rynien, co pozwoli na doczekanie kościoła do remontu.
2) w związku z nagminnie stwierdzanymi sytuacjami mieszania śmieci w punkcie zbiórki odpadów segregowanych; budynku po stacji transformatorów przy ul. Rzeźniczej (między ul. Pocztową a ul. Matejki)
przez mieszkańców okolicznych posesji wnoszę o wystąpienie do przedsiębiorstwa REMONDIS o wyraźne i czytelne oznakowanie miejsca jako punkt selektywnej zbiórki odpadów, oraz zabezpieczenie znajdujących się tam pojemników – zamknięcie ich, pozostawiając specjalnie wykonane w nich otwory do
wrzucania np. papieru i butelek.
3) prosi o udzielenie informacji , co stało się z zabytkowych wozem strażackim, który był ustawiony przy
OSP na ul. Kościuszki
Do pkt 6
Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że :
1. Burmistrz udzielił odpowiedzi na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu pismem
z dnia 11 października 2012r. Nr OK.VI.5520.4.2012 w którym informuje, ze w ramach GPPN na
2013r. sfinansuje do kwoty 1.500 zł zakup narkotesterów.
2. Odbyło się spotkanie zorganizowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, na którym odbyła
się dyskusja o zaproponowanych celach i kierunkach rozwoju województwa opolskiego oraz pozyskania akceptacji społecznej dla przyjętych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
do 2020 roku rozwiązań. W spotkaniu nie brał udziału, a Gminę Lewin Brzeski reprezentował Burmistrz Artur Kotara. Wojewoda Opolski przekazał do rozpatrzenia skargę, którą złożył mieszkaniec
naszej Gminy P. Tadeusza Korzępa na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. „karygodnych warunków mieszkaniowych.
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Radca Prawny P. Sławomir Ostrowski poinformował, że skarga dotyczy warunków mieszkaniowych P. Tadeusza Korzępy, który zarzuca, ze jako mieszkaniec Gminy nie ma zapewnionego właściwego schronienia. Dokumentacja dotycząca skargi znajduje się w Zarządzie Mienia Komunalnego jak również w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Podstawy skargi opierają się na tym, że P. Tadeusz Korzępa twierdzi, że Ajko najemca ma prawo do samodzielnego mieszkania tymczasem z dokumentów i akt sprawy wynika, iż nieodpowiednie warunki w tym przypadku to jest pomieszczenie
tymczasowe, które co do zasady ma określoną powierzchnię 10 m2 . P. Tadeusz Korzępa zarzuca
również to iż w mieszkaniu, którego część jest przedmiotem najmu zamieszkuje inna rodzina. Korzystanie z mediów jest w ten sposób utrudnione. Należy traktować to pismo jako skargę bo odwołuje się w niej do zadań własnych gminy, przedmiotem badania winny być dokumenty.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował przekazanie niniejszej skargi do Komisji
Rewizyjnej , która rozpatrzy zarzuty w niej zawarte.
Rada Miejska jednogłośnie / 15 głs. „za”/ poparła propozycje Przewodniczącego.
3. Wniosek mieszkańców ul Krasickiego w Lewinie Brzeskim w sprawie sfinansowania budowy nagrobka dla spadkodawczyni – podjęto w tej sprawie uchwałę ale nie mamy jeszcze potwierdzenia o
jej prawomocności w związku z tym nie można powiedzieć, że sprawa została zakończona.
4. Miały być przedłożone pod obrady dzisiejszej sesji dwa projekty uchwał – w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku z tym poprosił Skarbnika Gminy o
uzasadnienie.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że na sesji miał być przedłożony projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu. Uchwała ta nie będzie w dniu dzisiejszym poddana pod głosowanie ponieważ zmiany ujęte w
tej uchwale a była tam kwota 147.900 zł . Kwota, którą Gmina Lewin Brzeski zabezpiecza na poręczenie w każdym roku budżetowym dla PWiK w Brzegu w związku z zaciągniętym zobowiązaniem
przez tą firmę odnośnie budowy kanalizacji. Ponieważ ten kredyt zostanie dopiero przez PWiK spłacony 30 listopada więc te środki mogą być zdjęte i przeniesione do innych działów klasyfikacji budżetowej dopiero po tym terminie. Dlatego też w dniu dzisiejszym nie będzie ta uchwała poddana
głosowaniu.
5. Zostały przekazany Radnym projekt budżetu na 2013r. oraz dodatkowa informacja, ustalone zostały
już posiedzenia Komisji, na których będzie opiniowany budżet na 5 grudnia 2012r.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Radny Rady Powiatu Brzeskiego Andrzej Kostrzewa na wstępie poinformował, że sesja Rady Powiatu odbędzie się w czwartek. Jednak chciałby odnieść się do zgłoszony przez Radnych wniosków. W sprawie wyremontowanej drogi powiatowej z Jesiony do Nowej Wsi Małej, jest zanieczyszczana przez producentów rolnych. Na poprzedniej sesji Rany Ludwik Juszczak zgłosił wniosek w sprawie odwodnienia na ul. Wojska Polskiego, odwodnienie jest odprowadzane do rowu , studzienka odprowadzająca wody deszczowe została
zasypana podczas remontu w związku z tym nie było odpływu – awarię usunięto.
Zjazd z drogi krajowej na drogę powiatową znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej. Zarząd Dróg
Powiatowych doraźnie wykonuje uzupełnienie ubytku ale powtarza się to co roku. Wykonane zostały ścięcia
poboczy przy drodze powiatowej w kierunku Niemodlina.
Sprawa szpitala BCM , problemy takie jak w całym kraju , szpital jest zadłużony Dyrektor Szpitala nie potrafi,
nie umie, nie jest w stanie i top ostatnie jest dobrym stwierdzeniem zejść do kosztów jakie gwarantuje kontrakt. W tej chwili przejmowalibyśmy na koniec roku szpital a będzie to być może możliwe, trzeba do tego
dopłacić 811.000 zł bo tyle wynosi różnica pomiędzy kontraktem a świadczonymi usługami.

5
Byłoby to przy normalnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do wytłumaczenia gdyby to nie był
szpital i często rzeczy muszą być zrobione, za które nie otrzymuje wynagrodzenia. Bo „nad” wykonania nie
są już płatne.
Przez pół roku działała Komisja , którą powołała Rada Powiatu i zastanawiała się jak zejść z długu, żeby szpital funkcjonował bez dalszego zadłużania się. W czwartek odbędzie się dyskusja nad raportem tej komisji.
Trzeba albo radykalnie ograniczyć zatrudnienie i wówczas byłaby sprawa bezpieczeństwa chorych albo
realizować tak żeby funkcjonowanie szpitala było w miarę bezpieczne. Budżet powiatu będzie podobny jak
wszystkich samorządów gdzie czekają nas drastyczne, bezwzględne, bolesne cięcia.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, mamy 3 radnych powiatowych a już od dłuższego
czasu dwóch pozostałych nie ma na sesji, czy są Oni jeszcze radnymi, czy nie ?
Radny Andrzej Kostrzewa poprosił o skierowanie pytania do właściwych adresatów.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października 2012r. do dnia 10 listopada 2012r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Komisje Rady Miejskiej wypracowały stanowiska do materiałów przedłożonych pod obrady sesji na posiedzeniach w dniu :
- 20 listopada 2012r. Komisja Rozwoju Gospodarczego
- 20 listopada 2012r.Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Stanowisko Komisji do sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze sprawozdania
Do pkt 10
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski oraz realizacja programu „Odnowa wsi” i
Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją .
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
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Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej – działki nr 40/1 o
pow. 0,0469 ha, obręb Stroszowice na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji celu publicznego –
„Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi :
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, czy działka ta wchodzi w obręb m. Stroszowice.
Kierownik Zofia Woszczyk wyjaśniła, że tak wchodzi w obręb m. Stroszowice.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0.głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/212/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
uchylenia Uchwały Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012r.,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 .głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/213/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
przyjęcia na 2013 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi :
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Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy uchwała będzie podejmowana w takiej wersji jak przedstawia projekt?
Burmistrz Artur Kotara zgłosił ustnie autopoprawkę do projektu uchwały o zwiększenie o 10.000 zł. środki
na działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadanie „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych – jedno zadanie” w związku z tym na realizacje programu w
2013 roku przeznacza się środki w wysokości ogółem 210.000 zł a na zadanie „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych – jedno zadanie” ogółem 50.000 zł.
Radny Roman Pudło poinformował, że w rozmowie z pielęgniarkami z Caritas w Skorogoszczy, praca ich jest
niewymierna , gdyż służą pomocą najbardziej potrzebującym ludziom. Do wykonywania tych obowiązków
oprócz własnej pracy potrzebują również środków na zakup opatrunków medycznych, specjalistycznych i
innych. Działając w imieniu Gminy jest to jedyny moment do wsparcia finansowego służby zdrowia w tym
zakresie.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że jak widać w dodatkowej informacji do projektu budżetu na
2013 rok we wszystkich działach nastąpiły cięcia łącznie o kwotę 3.914.000 zł. Niestety w Caritacie m.in.
z tego tytułu kwota również została pomniejszona. Jeżeli będziemy robić jakieś wyjątki i będziemy dofinansowywać zrobi się nieporządek. Proponuje, że jeżeli Komisje w ten sposób zaopiniowały należy pozostawić
bez zmian i przystąpić do głosowania.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że korekta została wprowadzona m.in. z tego tytułu iż dla Caritas została
zabrana największa kwota około 30% i stąd po analizie tejże sytuacji zaproponowano uzupełnienie do
50.000 zł i tak jest to o 20% mniej niż w roku bieżącym.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego Rady czy jest to wniosek.
Radny Mieczysław Adaszyński wyjaśnił, że jest to uwaga. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić jakie tam są środki potrzebne na funkcjonowanie tej instytucji, gdybyśmy mieli dokumenty do wglądu, wszystkie dokumenty
ale nie mamy. Dwie kadencje temu była sprawa stawiana na posiedzeniu Komisji, nie uzyskaliśmy takiej
informacji pomimo, że był obecny Dyrektor Amold Drechsler na sesji, zostały środki pomniejszone i nadal
funkcjonuje Caritas w Skorogoszczy . Stoi na stanowisku o nie zwiększanie, jest to jego opinia.
Radny Roman Pudło powracając do spotkania z Zarządem Caritasu , na którym pytaliśmy o różne sprawy
a jeden z radnych powiedział, że jemu nikt nie pomagał i on również nie będzie pomagał. Wydaje się, to co
z kontraktu z NFZ Caritas otrzymuje 1,50 zł za wizytę u pacjenta to jest zbyt mało . Myślę, że każdy ma
sumienie i według niego będzie głosował.
Na tym dyskusję zakończono i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
przyjęła autopoprawkę.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/214/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok.
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Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 .głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/215/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/216 /2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/217/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400
kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
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Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką dotycząca tytułu uchwały,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką dotycząca tytułu
uchwały.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 16 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/218/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
ppkt 8
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi :
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o wyjaśnienie jak w myśl tej uchwały będzie odbywać się odbierania
odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych? Kto będzie ponosił opłaty?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że odpady komunalne z tych cmentarzy również będą wywożone Opłaty
powinna dokonywać parafia.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 .głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/219/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
ppkt 9
terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/220/2012 w powyższej sprawie.
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Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
ppkt 11
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/221/2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
ppkt 12
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pobudzania aktywności obywatelskiej pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/ /2012 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu..
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje :
Przewodniczący Rady przedstawił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Informacja stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na dzisiejszej sesji i tak:
1) Radnemu Dariuszowi Zięba w sprawie studzienek kanalizacyjnych na osiedlu Kolonia w Skorogoszczy – sprawdzimy, czy mamy środki w budżecie na realizację,
2) Radnemu Ludwikowi Juszczak wystąpimy do RZGW we Wrocławiu i wykonawcy SKANSKA,
3) Radnemu Mieczysławowi Adaszyńskiemu w sprawie wystąpimy do zarządcy drogi,
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Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa w n o s i o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z wnioskiem o przekazanie terenu stanowiącego pas drogowy położonego przy ul. Głównej
w Łosiowie obok kościoła i OODR na rzecz gminy Lewin Brzeski.
4) Radnemu Stefanowi Kachel – będziemy interweniować w tej sprawie,
5) Radnemu Dariuszowi Kraińskiemu w sprawie ul. Parkowej w Mikolinie wystąpimy do P. Eryka
Scholz, oświetlenie uliczne wystąpimy do Spółki TAURON,
6) Radnemu Romanowi Pudło w sprawie wjazdu na drogę 94 wystąpimy do zarządcy drogi krajowej,
słupki przy wjeździe na ul. Kolejową , korespondencja w tej sprawie była prowadzona z Zarządem
Dróg Wojewódzkich kilkakrotnie występowano i za każdym razem otrzymywaliśmy negatywną odpowiedź. W ostatnim piśmie skierowanym do ZDW zwracaliśmy się o wyrażenie zgody na ustawienie a gmina zakupi słupki z własnych środków, również nie otrzymaliśmy zgody.
7) Radnemu Waldemarowi Włodek w sprawie :
− zabezpieczenia kościoła ewangelickiego rozważymy taką możliwość pod warunkiem jeżeli będziemy mieli środki finansowe, w tym roku na pewno nie ale z początkiem przyszłego roku,
− punktu zbierania śmieci rozeznamy temat,
− wozu strażackiego – został dany do remontu, fakt ten potwierdził Radny Roman Pudło.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono wniosków oraz nie przekazano informacji.
Radny Robert Laszuk zabierając głos odniósł się do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia na
2013 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w części finansowania zadań Caritas nie chciał mówić na ten
temat gdyż nie neguje zasadności funkcjonowania tej placówki i to co robi jest bardzo potrzebne./zmiana
zapisu wprowadzona przez Radnego/ „ Natomiast zwracam się do Burmistrza aby w rozmowach z zarządem stacji Caritas , zwrócić obsłudze stacji uwagę na fakt , że skoro gmina Lewin Brzeski dofinansowuje
działalność stacji , to nie może zdarzyć się taka sytuacja , że nasi mieszkańcy zwracający się o wypożyczenie
sprzętu rehabilitacyjnego , a konkretnie wypożyczenia łóżka przeciwodleżynowego słyszą, że stacja jest
zarządzana przez Diecezję Opolską a Wy mieszkacie w Diecezji Wrocławskiej i tam powinniście zwracać się
o pomoc. Takie informacje docierają do mnie , nie wyjawię publicznie tych nazwisk , ale burmistrzowi jak
trzeba będzie to powiem kto informował mnie o takich zdarzeniach. Przecież na te zadania „Caritas” ma
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, również od wypożyczanego sprzętu pobiera określone opłaty.
Dlatego też nikt nie powinien mówić , że jak gmina nie da pieniędzy to stacja Caritasu zostanie zamknięta ,
było by to dużym nadużyciem. Nie taka jest idea Caritasu, dlatego prosi pana burmistrza o zwrócenie na to
uwagi. Gmina na pewno robi to co może, z projektu budżetu wynika jakie potężne musimy ponieść obciążenia, jakie oszczędności musimy wypracować w przyszłym roku. Będzie to naprawdę bardzo ciężki rok.”
Radny Dariusz Zięba złożył podziękowanie dla Kierownika Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Pani Zofii Woszczyk, która jest koordynatorem gminnym w Programie Odnowy Wsi i Leader i od 15 lat zmaga się z wnioskami. Podziękowanie w imieniu wszystkich sołectw za pomoc.
Radny Ludwik Juszczak zaproponował aby omawianie projektu budżetu odbyło się na wspólnym posiedzeniu obu komisji.
Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego jest zdania, że każda komisja powinna oddzielnie omawiać projekt budżetu.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że jest to praktyka wielu gmin, że odbywają się wspólne posiedzenia
komisji.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że posiedzenia obu komisji odbywają się w jednym dniu ale o różnych
godzinach.
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Przewodniczący Rady pozostawił rozstrzygnięcie tego tematu Przewodniczącym Komisji.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1540 zamknął
obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska
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