PROTOKÓŁ NR XXXI/2013
z XXXI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 stycznia 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Otwierając obrady XXXI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
o godzinie 12ºº Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Adaszyński po powitaniu
Radnych, Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy Kierowników wydziałów UM, Radcę Prawnego
stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1, 2 do niniejszego protokółu.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński, poinformował, że sesja została zwołana w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013r.,który następnie odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
Zgodnie z wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski.
2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego, w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminę Lewin
Brzeski.
4) nadania nazwy ulicy „Rubinowa” w Lewinie Brzeskim.
5) zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy bez przetargu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lewin Brzeski.
6) udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Strzelnikach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych.
7) uchylenia uchwały w sprawie sfinansowania budowy pomnika dla spadkodawcy.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Anna Zacharewicz ponawia wniosek w sprawie wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o założenie ekranów akustycznych przy autostradzie A-4 na wysokości
kolonii w miejscowości Sarny Małe.
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Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi aby przy zimowym utrzymaniu dróg na drogach osiedlowych utrzymywać jezdnię „czarna nawierzchnię” bądź jeżeli nie ma środków na wykonanie pozostawić
ubity śnieg bez stosowania piasku i soli, jedynie w przypadku jeżeli wystąpi gołoledź posypać nawierzchnię.
Radny Piotr Świder z Łosiowa wnosi o zamontowanie oświetlenia ulicznego na bocznej uliczce obok Sega
Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa w Łosiowie przy posesjach nr 17,18,19.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o wystąpienie do Górnośląskiego Oddziału obrotu gazem
w Zabrzu o podanie jakie są możliwości wykonania przyłączy gazowych do posesji w Łosiowie oraz innych
miejscowości na terenie gminy.

Do pkt. 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt. 1
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
W zastępstwie Kierownika Wydziału GK Inspektor Joanna Greniuch - Błaszko poinformowała, że wzór tej
deklaracji został sporządzony zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości . W tej deklaracji zostały
zawarte wszystkie punkty mówiące o wyglądzie wzoru deklaracji . Ona jest rozbudowana dlatego ponieważ nasza gmina ma, kilka kategorii jest w niej zawartych. Nasza gmina nie dość, że objęła nowym systemem nieruchomości zamieszkałe , to również nieruchomości niezamieszkałe. Ponadto na terenie naszej
gminy występują budynki wielolokalowe , które są zamieszkałe i budynki o charakterze mieszanym w których prowadzona jest działalność gospodarcza dlatego są aż cztery części tej deklaracji. Myśli, że jest ona
zrozumiała, jasna i czytelna.

Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, czy nie można byłoby np. części III połączyć z IV np. łamane
przez wielolokalowe.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że przeszkodą wydaje się wyłącznie to, że ustawa
nakłada obowiązek pouczenia właścicieli o odpowiedzialności karnej stąd te różne wzory a po
drugie podpisania pouczenia mówiącego o tym, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego. Osobami składającymi deklaracje oprócz właścicieli są wszystkie kategorie
osób wymienionych w ustawie, władające nieruchomościami podmioty, którym oddano w zarząd
określone nieruchomości a w przypadku budynków wielolokalowych i spółdzielni mieszkaniowych
zarządcy w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. To, że deklaracja jest rozbudowana nie oznacza, że wszystkie elementy tej deklaracji podlegają wypełnieniu , wydział GK jest
przygotowany do uruchomienia dyżurów w trakcie których będzie wyjaśniany sposób wypełniania
deklaracji . Natomiast to, że jest ona rozbudowana i zawiera załącznik dotyczący osób zamieszkujących budynek wielolokalowy ma ułatwić rozliczenia przez gminę należnych opłat. Przepis właściwy mówi, że wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości ma obejmować objaśnienia dotyczące sposobu jej
wypełnienia , takie oświadczenia i objaśnienia tam się znajdują oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Obligatoryjnie ten wzór deklaracji musi
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zawierać informacje o terminach , miejscu składania deklaracji ponieważ system opłat wprowadzonych uchwała przewiduje pobieranie opłat w przypadku nieruchomości zamieszkałych
w zależności od gospodarstw domowych znalazły się odpowiednie tabele z wielkościami gospodarstw domowych i analogicznie w przypadku nieruchomości niezamieszkałych gdzie system rozliczenia i opłaty są skonstruowane w oparciu o pojemności odbierania tych odpadów by wzór deklaracji musiał zawierać oświadczenia co do zamówionych wielkości pojemników. Poddane to zostało analizie i w ocenie wydziału, który pracował nad tym wzorem, nie ma tam rzeczy zbędnych.
Ale oczywiście kwestią otwartą, jest to co można byłoby zmienić. Natomiast w stosunku do pierwotnego wzoru deklaracji ta deklaracja była już skracana. W Dziennikach Urzędowych Województwa Opolskiego pojawiły się inne wzory deklaracji ale dotyczą one gmin w których nie jest realizowany pełen system odbioru odpadów. Ponadto w ocenie Wydziału GK te deklaracje, które przeszły przez nadzór nie zawierają oświadczeń uzasadniających możliwość wystawienia przez Gminy
tytułów wykonawczych i może to rodzić w przyszłości problemy .
Inspektor Joanna Greniuch-Błaszko dodała, że każda z tych części trafi do określonego właściciela
nieruchomości np. część A trafi do właściciela nieruchomości jednorodzinnej, część B do wielorodzinnej nie będzie wysyłana w całości .
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w każdej miejscowości pracownicy Wydziału GK będą
mieli dyżury gdzie każda osoba, która będzie miała wątpliwość jak wypełnić deklarację , będzie
miała możliwość zasięgną informacji pomoże to w jakiś sposób usprawnić wypełnianie tych deklaracji.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem gdzie na terenie wsi będą dyżury?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w Świetlicy Wiejskiej.
Na tym zakończono dyskusje.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI/245/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Inspektor Joanna Greniuch-Błaszko poinformowała, że niniejszy projekt uchwały jest przygotowany w celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami aby uszczegółowić system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zapytania i uwagi :
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Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, które składał na posiedzeniu Komisji a mianowicie w przypadku domków jednorodzinnych, odpadów zmieszanych, które będą odbierane dwa
razy w miesiącu , wynika to z przepisów sanitarnych rozumie. Jeżeli chodzi o odpady takie jak
szkło, tektura, tworzywa np. w zabudowie jednorodzinnej mamy raz w miesiącu , ten zapis powoduje wzrost kosztów bo dlaczego raz w miesiącu a dlaczego nie raz na 3 miesiące lub na 4 ? Przecież do materiałów przetargowych trzeba wskazać ile razy samochód przyjedzie po odpady segregowane, plastiki, szkło itp. Sądzi, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy od większości Jego sąsiadów
plastiki odbierane są cztery razy w roku, raz na kwartał,. Szkło dwa razy w roku a w tej chwili okazuje się, że będzie odbierane 12 razy w roku szkło i 12 razy w roku plastiki co spowoduje wzrost
kosztów.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że napisane jest w uchwale „co najmniej” jest to nie mniej niż
czyli to oznacza, że nie można częściej, rzadziej można więc przygotowując specyfikację na pewno
wskażemy rzadziej ale będzie to poprzedzone deklaracjami i proszę nie wprowadzać obecnych w
błąd , bo nieprawdą jest że wszyscy mają dwa czy trzy razy w roku , bo większość mieszkańców ma
raz na dwa miesiące a czasami raz na trzy miesiące. Proszę więc wypowiadać się tylko za siebie.
Radny Ludwik Juszczak powiedział, że oczekuje jeżeli ma płacić 39 zł. to chce wiedzieć za co, za
jaką usługę. Jeżeli ma napisane, że odpady wiekogabarytowe będą zbierane dwa razy w roku to
wie, że mają odebrać dwa razy w roku w ramach uiszczanej kwoty. Jeżeli mają odbierać plastiki to
również chciałby wiedzieć ile razy w ramach tej kwoty będą odbierane.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się do przedmówcy, czy ma konkretny
wniosek w sprawie.
Radny Ludwik Juszczak powiedział, żeby określić częstotliwość odbioru odpadów segregowanych
bo w tej chwili jeżeli rozumie, częstotliwość zostanie określona później.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że częstotliwość będzie określona na podstawie złożonych deklaracji. Stawka opłaty się nie zmieni.
Radny Robert Laszuk poinformował, że na chwilę obecną plastiki z jego posesji odbierane są raz na
dwa miesiące, dla jego gospodarstwa domowego jest to za mało, raz w miesiącu jest za często.
Jeżeli sztywno określimy, że raz na kwartał co wówczas zrobią te gospodarstwa domowe, które
wytwarzają więcej odpadów /plastików/, można by ustalić raz na 8 tygodni.
Rady Ludwik Juszczak zauważył, że tego typu dyskusje powinny odbywać się na posiedzeniach
Komisji, posiedzeń Komisji nie było dlatego odbywają się na sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński powiedział, że za chwilę będzie uchwała podejmowana albo przyjmiemy albo odrzucimy w związku z tym zwraca się z konkretnym pytaniem
w § 3 pkt. 2 – odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż a) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu. W deklaracji można zadeklarować raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, że jeżeli zadeklaruje, że chce aby tego typu odpady były odbierane raz na dwa miesiące opłata nie zmieni się? będzie taka sama ? (zmianę zapisu
wprowadzono na wniosek radnego).
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Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odpowiedział, że tak a następnie wyjaśnił, że
stawkę opłaty ustaliliśmy na poprzedniej sesji i ona nie będzie zmieniana.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę o zapis w § 6, czy chodzi w tym przypadku o nadmiar odpadów komunalnych, które można samodzielnie dostarczyć do punktu? Czy nie należałoby dopisać,
że chodzi o to, że w przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości odpadów można je dostarczyć
do punktu.
Radny Robert Laszuk poparł wypowiedź przedmówcy o uściślenie zapisu.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski zaproponował wprowadzenie autopoprawki w następujący
sposób - „Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski mają zapewnioną możliwość
samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych określonych w § 4 zebranych w sposób selektywny do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
Radny Robert Laszuk poprosił o wskazanie zapisu o składanie odpadów ulegających biodegradacji
na własnym kompostowniku, bo taki wymóg ustawowy jest , że można je we własnym zakresie
zagospodarowywać. Kompostownik posiada i wielu innych właścicieli nieruchomości posiada
kompostowniki.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że we wzorze deklaracji jest zapis dotyczący kompostowników.
Radny Robert Laszuk powracając do zmiany zapisu ust.1 w § 6 uważa, że należy dodać słowo
nadmiaru odpadów komunalnych.
Po dyskusji nie wniesiono zmiany zapisu.
Na tym zakończono dyskusje i Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński odczytał projekt
uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI /246/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego, w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminę Lewin Brzeski.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Inspektor Joanna Greniuch- Błaszko wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Burmistrzowi kompetencji do podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu
gminy Lewin Brzeski.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba poprosił o podanie szczegółów dotyczących porozumienia.
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Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że miasto Opole realizuje projekt kompleksowej rozbudowy składowiska odpadów w Opolu, jako elementu regionalnego zakładu zagospodarowania
odpadów tj. projekt realizowany przez Miejski zakład Komunalny Spółka z o.o. w Opolu. W ramach
tego projektu ujęte są gminy aglomeracji opolskiej i konsekwencją tego projektu jest po pierwsze
podpisanie porozumienia międzygminnego, którym strony byłyby związane do 31 grudnia 2035
roku. Wzór porozumienia międzygminnego gmina Lewin Brzeski jak i pozostałe gminy uczestniczące w projekcie otrzymały. Jednakże to porozumienie międzygminne wymaga szeregu poprawek,
żeby nie blokować programu gmina określa zasady z racji tego, że dla projektu nie ma alternatywy
wyraża w tej chwili deklarację przystąpienia do porozumienia międzygminnego natomiast szczegółowe zasady określi umowa-porozumienie międzygminne do którego gmina przystąpi na najdogodniejszych dla gminy Lewin Brzeski zasadach. Natomiast żeby uruchomić cała procedurę gmina
Lewin Brzeski tą uchwałą mówi, że wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego nie
wiążąc się co do szczegółowych określonych porozumieniem międzygminnym co do którego nadal
trwają prace.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że do 2035r. trzeba podpisać
umowę a czy już składowisko w Opolu ma określone zasady, czy my wiemy na jakich warunkach
będzie odbywało się przekazywanie odpadów. W dniu dzisiejszym mamy podjąć uchwałę a zasady
będą ustalane później. Co będzie jeżeli nie spodobają się zasady?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że podejmują niniejszą uchwałę Rada Miejska upoważnia Jego do
prowadzenia w tym temacie negocjacji. Jeżeli Rada uzna, że zasady będą niekorzystne i jeżeli
spowodują skutki finansowe to rada gminy może nie ująć ich w budżecie gminy. Ma nadzieje, że
skutków finansowych nie będzie.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy będzie taka możliwość żeby miasto Opole
w przyszłości przekazało to aglomeracji opolskiej?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że prawnie nie będzie to możliwe bo Miejski Zakład Komunalny
Spółka z o.o. jest w 100% własnością Miasta Opole. Rada Miejska w Opolu musiałaby wyrazić zgodę żeby oddać za darmo. Nie jesteśmy udziałowcami ale klientami.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem jeżeli podejmiemy
uchwałę w kształcie jaki została przedłożony, będą prowadzone negocjacje , opracowanie zasad
z tym związanych i jeżeli warunki będą niekorzystne, bardzo niekorzystne dla naszej gminy, czy
będzie możliwość zmiany.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że raczej będzie trudno bo musiałby wyrazić na to zgodę
Sejmik Samorządu Województwa, bo po naszym wskazaniu gdzie będziemy wozili śmieci to Zarząd
Województwa Opolskiego przygotował uchwałę i Sejmik Samorządu Województwa uchwalił, że
odpady komunalne z Lewina Brzeskiego mają być dostarczane do Opola.
Radny Robert Laszuk dodał, że jest to Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami według którego województwo opolskie podzielone zostało na parę sektorów składowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieliśmy do wyboru przystąpić do Gać i wpłacić pieniądze żeby nas
przyjęli do Nysy za daleko , najbliższe nam jest Opole. Do Opola nie wchodzimy z pieniędzmi bo
tego nie żądają . Chcą pozyskać środki na rozbudowę i unowocześnienie obecnego składowiska ze
środków unijnych dlatego muszą się wykazać, że będą mieli zapewniony strumień odpadów. Jeżeli
nie będą mieć odpowiedniej ilości to nie otrzymają środków. Również mają teraz problem

7
z przekazywaniem odpadów do spalania , jeżeli ilość odpadów pod względem wagi i kaloryczności
jest za niska ( zapis uzupełniono na wniosek radnego) to cementownia nie chce przyjmować. Dlatego zwracają się do gmin aby przekazywali odpady i wtedy odpad jest tańszy w zagospodarowaniu.
Na tym zakończono dyskusję.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI /247/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Radny Dariusz Zięba chciałby uzasadnić swoją decyzje tym , że 2035 rok to jest straszna cyfra,
ponieważ zobowiązywała by nasza gminę do podpisania umowy aż na 22 lata (wypowiedź
uzupełniono na wniosek radnego) dlatego z tego względu wstrzymał się od głosu.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy został opracowany system kar i ich wysokość,
sposób naliczania, poboru od osób, które będą się uchylać od opłat za odpady komunalne, nie
wypełnienia deklaracji, zaniżenia ilości osób w gospodarstwie domowym? Prosi o powiadomienie
mieszkańców o obowiązku rozwiązania umowy z dotychczasową firmą odbierającą odpady., żeby
nie było wnoszenia podwójnych opłat. Czy wiadomo gdzie będzie mieścił się Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych?
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że sprawa windykacji wynika z ustawy o podatkach,
w związku z czym ma tu zastosowanie ustawa o podatkach i trybie windykacji zaległości podatkowych gdyż opłata śmieciowa jest podatkiem. Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji wówczas wyda decyzję
administracyjną w której określi zasady. Natomiast jak będą spotkania z mieszkańcami w każdej
miejscowości zostaną oni poinformowani o terminie rozwiązania umowy. Gminny Punkt Zbierania
Odpadów Komunalnych będzie prawdopodobnie w Lewinie Brzeskim na terenie oczyszczalni ścieków.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy wysokość opłat i kar nie powinna być ustalona
uchwałą rady gminy.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że nie jest tytuł wykonawczy z ordynacji podatkowej.
ppkt 4
nadania nazwy ulicy „Rubinowa” w Lewinie Brzeskim.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12
głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI /248/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy bez przetargu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lewin Brzeski.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że na terenie żwirowni w Lewinie Brzeskim będzie prowadzona
w 2014r. inwestycja ze środków unijnych Lokalnej Grupy Rybackiej, na tym terenie dzierżawi od
gminy 4ar działkę mieszkanka Lewina Brzeskiego, która ma tam obiekt w którym prowadzi gastronomię. Złożyła też wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej otrzymała dofinansowanie na ten cel ale
warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie nieruchomości powyżej 10 lat. W związku
z tym, że bez przetargu nie może wydzierżawić na taki okres czasu działki dlatego przedkłada niniejszy projekt uchwały.
Kierownik Wydz. RN Zofia Woszczyk zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej projektu uchwały w wierszu 4 zapis „w związku z § 8 ust. 1 „ ma być „w związku z § 8 ust.2”
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy nie będzie to kolidowało z inwestycją, która
będzie realizowana.
Burmistrz Artur Kotar odpowiedział, że nie.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI /249/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Strzelnikach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w roku ubiegłym ksiądz proboszcz z Łosiowa nadbudował
dach, który uległ zniszczeniu e czasie wichury i gradobicia w kościele w Strzelnikach. Ksiądz uzyskał
dofinansowanie około 300 tys. zł. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30 tys. od Marszałka Województwa a myśmy obiecali 15 tys. zł . My zgodnie z uchwała możemy jedynie w drodze konkursu przekazać na ten cel środki. Ponieważ nie było możliwości technicznej przeprowa-
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dzenia konkursu przed rozpoczęciem inwestycji i przekazanie środków. Zgodnie z zapisami
uchwały możemy przekazać środki na wykonaną inwestycje. W uchwale budżetowej na ten rok
zostały zarezerwowane środki w tej wysokości, na początku stycznia ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie, ksiądz proboszcz złożył wniosek zgodnie z przepisami. Jeżeli Rada wyrazi
zgodę zostanie zawarta umową . Zadania zostało zrealizowane w roku ubiegłym , rozliczone i zapłacone , na poczet obiecanych środków ksiądz proboszcz zaciągną kredyt w banku , który musi
spłacić.
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem jaką kwotę do inwestycji dołożyła Kuria na ten zabytek. Z tego co wiadomo, kosztorys opiewał na kwotę planowana uzyskać z dofinansowań.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na inwestycje parafia miała środki własne w wysokości
21.000 zł.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI/250/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
uchylenia uchwały w sprawie sfinansowania budowy pomnika dla spadkodawcy.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXI /251/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Do pkt.6
Odpowiedzi na interpelacje
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje przez :
1) Radną Annę Zacharewicz w sprawie ekranów akustycznych – wystąpimy z monitem do
GDDKiA ,
2) Radnego Roberta Laszuk w sprawie odśnieżania – zwrócimy uwagę na sposób odśnieżania
w ramach akcji zima,
3) Radnego Piotra Świder w sprawie oświetlenia ulicznego – rozeznamy temat i udzielimy odpowiedzi,
4) Radnego Mieczysława Adaszyńskiego w sprawie podłączenia gazu w miejscowości Łosiów –
wystąpimy do PING z zapytaniem, czy są zainteresowani.
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Radny Stefan Kachel do wniosku w sprawie gazyfikacji poprosił aby firma zrobiła analizę wykonania przyłączenia gazu do innych miejscowości w gminie np. Przeczy.
Do pkt. 7
Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński poprosił o zapoznanie się z projektem Statutu
Gminy i zgłaszanie ewentualnych uwag do Sekretarza Gminy lub na posiedzeniach Komisji.
Do pkt. 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński
o godz. 13 12 zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Barszcz

Mieczysław Adaszyński

