PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 maja 2013 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− P. Annę Soroczyńską i P. Jadwigę Murgrabia z Powiatowego Urzędu Pracy,
− P. Piotra Cierpisz Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Lewinie Brzeskim,
− P. Krzysztofa Naumowicz Komendanta Straży Miejskiej
− P. Ireneusza Telego Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim i p.o. Komendanta P. Wojciecha Andruchów,
− P. Pawła Chojnackiego 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecny Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie uchwał do porządku obrad w sprawie :
1) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013,
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Innych wniosków do porządku obrad sesji nie wprowadzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 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.
10.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z XXXV 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.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski
za 2012r.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2012r.
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11.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 kwietnia 2013r.
do dnia 10 maja 2013r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
2) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013,
3) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
4) zmiany w budżecie,
5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane
przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę,
6) rozłożenia na raty należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski oraz części wsi Kantorowice, Stroszowice i Przecza zatwierdzonym uchwałą Nr XX/177/2004 dla
terenu zlokalizowanego przy wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie
Brzeskim na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji celu publicznego – „ Poprawa ochrony
przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”
9) zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
10) o zmianie uchwały w sprawie 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.
11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Lewinie Brzeskim w pobliżu ul. Kolejowej składającą się z działki nr 55/1 o pow. 0,8680 ha
i działki nr 54 o pow. 0,743 ha,
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Nr XXXV/2013, która
odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013r.
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 był do wglądu w Biurze Rady gdzie Radni mieli
możliwości zapoznać się z jego treścią.
Uwagi lub wnioski do protokółu: nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013r.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
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Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego w n o s i o wycięcie drzew na ul. Miodowej w Lewinie
Brzeskim.
Radny Roman Pudło i z Lewina Brzeskiego
1) w n o s i w imieniu mieszkańców ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim aby co najmniej raz na kwartał
wyczyścić ulicę z nawiezionej przez prowadzącego inwestycje Firmę SKANSKA ziemi .
2) zwrócił się z zapytaniem kiedy gmina przystąpi do napraw nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym, ponieważ np. na ul. Kosynierów na wysokości inwestycji Pana Adam Ciepichał znajduje się
duży ubytek w nawierzchni drogi , w okresie opadów atmosferycznych jest niebezpiecznie a ruch na tej
drodze jest intensywny.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i o podjęcie działań w celu usunięcia uschłego drzewa znajdującego się na terenie Sołectwa Chróścina k/mleczarni .
Radny Władysław Górka z Chróściny złożył podziękowanie w swoim imieniu i dzieci z Chróściny dla P. Ireneusza Szporka Prezesa i P. Wiesława Jedynak Kierownika Spółki z o.o. Usługi Wodno Kanalizacyjne „Hydro-Lew” i P. Pawła Chojnackiego Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim za
pomoc przy wykonaniu placu zabaw.
Do pkt. 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski :

Sołtys Krystyna Szmondrowska z Skorogoszczy wnosi o wystąpienie do PKS w Opolu z zapytaniem czy jest możliwość aby kierowca (zamieszkały w Lewinie Brzeskim) autobusu szkolnego
kursującego w gminie Dąbrowa wykonywał regularny kurs autobusu ze Skorogoszczy do Lewina
Brzeskiego w ciągu 5 dni w tygodniu.
Sołtys Józef Popławski z Oldrzyszowic zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie wykaszana trawa w
parkach i na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy Lewin Brzeski.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że :
1. dnia 30 kwietnia 2013r. wpłynęło do wiadomości Rady Miejskiej wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 stycznia 2013r. do 25 lutego 2013r. –
wystąpienie zostanie umieszczone w BIP i jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Wystąpienie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili wniosku o odczytanie.
2. w związku z nie zajęciem stanowiska na poprzedniej sesji dot. pisma mieszkańców z ulicy Rynek
w Lewinie Brzeskim z dnia 13 marca 2013r., w którym wnoszą pod adresem Rady Miejskiej i Burmistrza
poważne zastrzeżenia co do sposobu w jaki wprowadzono w naszej gminie nowe zasady odbioru śmieci
oraz wysokości opłat z tego tytułu na posiedzeniach Komisji został przedstawiony i omówiony nowy projekt stanowiska , z którym Radni się zapoznali .
Odczytał treść stanowiska, które przedstawia się następująco „ Stanowisko Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim w sprawie pisma grupy mieszkańców Lewina Brzeskiego z ulicy Rynek z dnia 13 marca 2013r.
(data wpływu pisma 25 marca 2013r.) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim na podstawie § 20 ust. 1 i 2 pkt
1 Statutu Gminy Lewin Brzeski, po zapoznaniu się z pismem grupy mieszkańców dotyczącym wprowadzonych nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, a to w związku z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku, odstępuje od rozpoznania pisma
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w trybie przewidzianym przepisami działu VIII kpa – skargi i wnioski. Rada Miejska z uwagą przyjmuje
wszelkie kierowane pod jej adresem uwagi mieszkańców gminy dotyczące wprowadzanego od dnia
1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Szereg wątpliwości oraz zmian
dokonywanych przez ustawodawcę m.in. prezentowanych również przez media pozwala stwierdzić , iż,
o ile którekolwiek z rozwiązań wdrożonych poprzez prawo miejscowe będzie można udoskonalić w interesie społeczności lokalnej , to Rada Miejska reprezentując mieszkańców gminy w bieżących okresach
dokonywała będzie zmian. Rada Miejska zauważa również ,iż od podjęcia uchwał w sferze gospodarki
odpadami komunalnymi , ich część budząca obawy , zgodnie z uwagami i opiniami mieszkańców była
nowelizowana , a przesłankami uzasadniającymi zmiany był szeroko pojęty interes społeczny. Między innymi po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonanej w styczniu 2013 roku
pojawiła się możliwość obciążenia przedsiębiorcy odbierającego odpady obowiązkiem wyposażenia gospodarstw domowych w pojemniki na odpady komunalne i tą opcję uwzględniającą mniejszą dolegliwość dla mieszkańców tutejsza Rada przyjęła. Rada pozytywnie zaopiniowała , wsłuchując się w uwagi
mieszkańców dalsze zmiany Regulamin czystości i porządku w gminie m.in. :, co do częstotliwości odbioru odpadów , rodzaju pojemników. Już pierwotne założenia systemu opłat przyjęte w gminie, określiły
w granicach dopuszczalnych prawem ,ich zróżnicowanie w sposób preferujący gospodarstwa domowe
wieloosobowe oraz rodziny. O, ile natomiast po pełnym wdrożeniu systemu gospodarki i wyłonieniu
w przetargu przedsiębiorcy przejmującego obowiązki odbioru odpadów z terenu gminy Lewin Brzeski
pojawią się możliwości obniżenia ustalonych opłat, to w kolejnych swoich pracach Rada z możliwości
takich niezwłocznie skorzysta. Z uwagi na odmienny od dotychczasowego model gospodarki odpadami
Rada zaleciła organowi wykonawczemu gminy przeprowadzenie szerokiej dyskusji społecznej , co do
nowych rozwiązań , a członkowie Rady włączają się do informowania mieszkańców o polityce gospodarowania odpadami w gminie Lewin Brzeski. Niestety z przyczyn od Rady niezależnych, a wynikających
z przyjętych w stosunku do gmin rozwiązań systemowych wszelkie działania gmin związane z wprowadzanym nowym systemem gospodarki odpadami mieścić się muszą w wojewódzkim planie zagospodarowania odpadów.
Za wynikające ze zmian niedogodności Rada w tym miejscu przeprasza, zachęcając miejscową społeczność do dalszych konsultacji w tych ważnych dla naszej gminy kwestiach.”
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk poinformował, że z treścią stanowiska zgadza się ale dodałby kilka zwrotów, chodzi
o doprecyzowanie , kto stanowi prawo i za nie odpowiada . Proponuje uzupełnić o następujące zapisy –
w zdaniu piątym po słowie „dokonanej” dopisać „przez Senat RP” , w zdaniu dziesiątym po słowie „systemowych” dodać „ zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011r. uchwalonej przez Sejm RP” oraz po słowie
„muszą” dodać słowo „również”. Ponieważ większość mieszkańców z którymi rozmawia uważa, że sprawa nowego prawa śmieciowego to jest tylko i wyłącznie wymysł Rady Miejskiej , więc chciałby to doprecyzować. Odpowiedź proponuje zamieścić na stronie internetowej Urzędu , również do Panoramy Powiatu Brzeskiego, żeby było jasne co Rada Miejska robi i co może.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy zgadzają się z propozycją Radnego Roberta Laszuk o doprecyzowanie zapisów w stanowisku?
Rada Miejska przez aklamację przyjęła propozycję radnego Roberta Laszuk,
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Po wprowadzonych zmianach proponowanych przez Radnego Roberta Laszuk Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek poddał pod głosowanie podjęcie niniejszego stanowiska.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
przyjęła stanowisko w niniejszej sprawie.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
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Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Z uwagi na nieobecność Radnych Rady Powiatu temat nie będzie realizowany.
Do pkt 9
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2012r.
Informacje stanowią załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Komisje Rady Miejskiej wypracowały stanowiska do materiałów przedłożonych pod obrady sesji na posiedzeniach w dniu :
- 21 maja 2013r. Komisja Rozwoju Gospodarczego
- 21 maja 2013r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanowiska przedstawili Zastępca Przewodniczącego Komisji Radny Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Piotr Barszcz i Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanowiska stanowią załącznik Nr 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 9 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Stanowisko Komisji :
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją, nie zgłosiła uwag,
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją.
Korzystając z obecności zaproszonych na dzisiejszą sesje przedstawicieli Komisariatu Policji w Lewinie
Brzeskim Komendanta Ireneusza Telego i p.o. Komendanta Wojciecha Andruchów Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych i Sołtysów z pytaniem , czy mają zapytania bądź uwagi lub wnioski do przedłożonej informacji.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do informacji przedłożonej przez Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim.
Na prośbę Przewodniczącego Rady informację o działaniach Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim przedstawi ł Komendant Krzysztof Naumowicz informując, że dopiero od 17 maja br. objął obowiązki nowo zatrudniony strażnik , poprzedni zrezygnował z pracy. Dwóch strażników jeszcze się uczy, czyli personel będzie wynosił komendant i 3 strażników. W takim składzie ma nadzieję na poprawę bezpieczeństwa w gminie Lewin Brzeski. Co do zagrożeń występujących na terenie gminy , jest kilka miejsc, które są stale monitorowane , przede wszystkim spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Miejscami tymi są m.in. szkoła,
stacja kolejowa, okolice rynku i oba parki., sam patroluje te miejsca i wysyła częste patrole. Także zagrożenie w ruchu drogowym, które występuje na drodze krajowej Nr 94 i tutaj są dobre wyniki jeżeli chodzi o
wykrywalność tego typu zdarzeń , większe od policji w Brzegu. Straż Miejska za wykroczenia w ruchu drogowym nałożyła w tym roku kary grzywny na wysokość około 70.000 zł. Będzie to dalej priorytetem straży
ale także po ukończeniu kursów przez strażników będzie kładziony nacisk na wykroczenia porządkowe .
W okresie wakacji szczególnie w rejonie zbiorników wodnych, centrum miasta i parków. Współpraca z policją spowoduje, że codziennie będzie na pierwszej i drugiej zmianie patrol straży miejskiej na terenie miasta
i gminy.
Burmistrz Artur Kotara złożył wyjaśnienie do wypowiedzi Komendanta Straży Miejskiej, który poinformował, że Straż Miejska będzie liczyła 4 osoby mundurowe. Dwóch strażników tj. Komendant i jeden strażnik
są opłacani przez Urząd natomiast dwaj pozostali strażnicy będą finansowane przez Powiatowy Urząd
Pracy . Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zainicjował się w taką akcję pomocy dla gmin i realizowania
programu z którego będzie nam finansował dwóch strażników.
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Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli będzie taka obsada w Straży Miejskiej, będzie możliwość zabezpieczenia imprez organizowanych w Sołectwach?
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Naumowicz poinformował, że nie będzie problemu taka liczba strażników doskonale pozwoli zabezpieczyć każda imprezę na terenie gminy Lewin Brzeski . W razie potrzeby
możemy liczyć na wsparcie policji.
Burmistrz Artur Kotar wyjaśnił, że każdy organizator odpowiada za imprezę. Dlatego wypowiedź Komendanta nie należy przyjmować w ten sposób, że Straż Miejska zabezpieczy każda imprezę . Organizator organizuje imprezę i zabezpiecza Straż Miejska może tylko pomóc w pewnych działaniach zabezpieczających.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że chodzi przede wszystkim o to, czy strażnicy będą w tym czasie dyspozycyjni.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że każdorazowo indywidualnie trzeba będzie ustalić .
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, kiedy Straż Miejska będzie przeprowadzała kontrole w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli psów oraz naruszania bezpieczeństwa przechodniów ?
Komendant Krzysztof Naumowicz wyjaśnił, że właściciel psa jeżeli zostanie zatrzymany za nie utrzymywanie
czystości na terenach publicznych zostanie ukarany za niewłaściwe prowadzenie psa lub za zaśmiecanie.
Prosi o telefon w przypadku zwrócenia uwagi, że właściciele czworonogów nie przestrzegają zasad regulaminu.
Radni nie podjęli tematu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski.
Do pkt 10
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2012r.
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji :
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją, nie zgłosiła uwag,
- Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją.
Zapytania i uwagi :
Radny Ludwik Juszczak nawiązując do przedłożonej informacji w które wykazana jest stopa bezrobocia w
Polsce, w województwie opolskim, powiecie brzeskim natomiast nie ma informacji ile wynosi stopa bezrobocia w gminie Lewin Brzeski?
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że na podstawie danych na dzień dzisiejszy stopa bezrobocia
przedstawia się następująco – w powiecie brzeskim mamy 6 928 osób zarejestrowanych na koniec kwietnia
br. jest to 22,7 % , w mieście i gminie Lewin Brzeski na dzień 30 kwietnia br. zarejestrowanych było 1099
osób w tym kobiet 549, liczba osób z prawem do zasiłku 248, stopa bezrobocia wynosi 19,1 % w mieście i
gminie. W samym mieście Lewin Brzeski stopa bezrobocia wynosi 20,6% a w samej gminie 17,8%.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o skomentowanie sytuacji w gminie Lewin Brzeski – zmniejszyła się stopa
bezrobocia natomiast nie powstały nowe zakłady i miejsca pracy, jaka jest tego przyczyna?
P. Jadwiga Murgrabia wyjaśniła, że PUP stosuje różne formy pomocy nie tylko poprzez urząd pracy ale na
terenie gminy podejmowane są również działania przez osoby bezrobotne.
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Radny Ludwik Juszczak powiedział, że ma nadzieje, że aktywność ludzi bezrobotnych nie wyraża się tym, że
osoby bezrobotne wyjeżdżają zagranicę i nie wracają.
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że jeżeli chodzi o oferty pracy zagranicą to w roku ubiegłym były
383 oferty , tymi ofertami pracy było zainteresowanych 8784 osoby z powiatu brzeskiego. Oferty pracy
zgłoszone w ramach programu EURES gdzie my jako państwo unijne mamy prawo korzystać z tych ofert.
Oferty są składane z każdego kraju, badana jest nasza sytuacja zawodowa bezrobotnych i z danego kraju
przysyłana jest oferta pracy dla określonej grupy zawodowej. W ramach 1 z 378 ofert może być zatrudnionych 2, 5 czy 8 pracowników.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że liczba bezrobotnych na terenie gminy jest większa, gdyż mieszkaniec wsi posiadają1 ha ziemi, nie mający pracy nie może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w
związku z tym trzeba dodać 5 – 6% do stopy bezrobocia na terenie gminy.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, jaka jest grupa osób w gminie Lewin Brzeski, która może
pracować , czyli chodzi o tą grupę, która liczona jest do stopy bezrobocia.
P. Jadwigę Murgrabia wyjaśniła, że dane te obliczane są przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie
danych przesyłanych przez PUP zgodnie z załącznikiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , dane są
porównywalne zbierane też przez GUS. Nie tylko dane są przekazywane przez PUP ale także GUS .
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że jak wynika z informacji podane jest , iż w styczniu 2013r. w gminie
Lewin Brzeski jest 1015 osób bezrobotnych , w lutym 1117, w marcu 1106 itd. , średnio jest to około 1000
osób, które nie pracują.
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że liczba bezrobotnych zmniejsza się w okresie letnim gdy rozpoczynają się prace sezonowe w budownictwie , leśnictwie i rolnictwie. Również po otrzymaniu środków na
aktywne formy.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z wejściem ustawy emerytalnej , w której wydłużony został wiek do osiągnięcia emerytury, czy zdarzyły się takie przypadki , że osoba straciła prace po
ukończeniu 60 roku życia będzie miała szanse uzyskania innej pracy?
P. Jadwiga Murgrabia wyjaśniła, że podejmowane są różne inicjatywy w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych , mamy formę aktywną - prace interwencyjne to zatrudnienie przynajmniej na 2 lata . Bardzo
ciężko dzisiaj po trzech miesiącach pracy mieć umowę na czas nieokreślony.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy było konsultacje z urzędami pracy w/s podwyższenia
wieku emerytalnego?
P. Jadwiga Murgrabia były prowadzone konsultacje. Zmienia się ustawa o promocji zatrudnienia, w której
mając na uwadze stan bezrobocia , stan możliwości firm lokalnych , młodzieży która kończy szkoły realnie
patrzymy na tą sytuację i składamy wnioski . W przyszłym roku planuje się zabrane dotacji na działalność i
mają być w to miejsce pożyczki i urząd w swojej opinii wyraził negatywne zdanie w tej sprawie. Dlatego, że
mimo wszystko doposażenie stanowisk pracy dzięki temu instrumentowi , część firm wymieniło na nowsze
swoje parki maszyn a osoby bezrobotne, które mają dobre pomysły mają szanse w formie dotacji a nie
pożyczą realizować swoją działalność. Nie jest tak, że w urzędzie wszystko aprobujemy , jeżeli mamy możliwość wypowiedzenia się to wypowiadamy się tak jak to rzeczywiście czujemy, bo później pracujemy z osobami bezrobotnymi, przyjmujemy różne wnioski. Mamy informację, że osobom w wieku 40 lat ciężko jest
się odnaleźć na rynku pracy a co dopiero osoby w wieku 60 lat. Dlatego też podejmujemy różne działania
m.in. żeby zachęcić pracodawców realizowany był w roku ubiegłym program specjalny gdzie dawaliśmy
premie, nie tylko staże gdzie osoba mogła się wykazać . Pracodawca mógł zapoznać się z daną osobą ale
również zachętę aby taką osobę zatrudnić. Również po szkoleniach pracodawca otrzymywał premię za
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zatrudnienie danej osoby. Osoba po szkoleniu nie jest znana pracodawcy a musimy zabiegać aby otrzymała
prace. Mamy również program specjalny w którym również proponujemy premię. Wracając do osób powyżej 50 roku życia również mamy staże i w roku ubiegłym z takich staży skorzystało 408 osób., powyżej
25 roku życia i po 50 roku.
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos odniósł się do wypowiedzi Radnego Ludwika Juszczak dotyczącej „że
w Lewinie Brzeskim nie powstają nowe miejsca pracy” co jest oczywiście nieprawdą bo nie tak dawno po
byłej Hurtowni Carbo powstała Firma, zatrudnia ponad 30 osób. Powstała Firma STRUNOBET - MIGACZ sp.
z o.o. , która w tej chwili już kilkanaście osób zatrudnia. Dlatego prosi o zwrócenie uwagi na to co się mówi,
bo niektóre rzeczy godzą w dobre imię gminy Burmistrza i Rady Miejskiej.
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o udzielenie informacji na temat współpracy Powiatowego Urzędu
Pracy z Urzędem Miejskim w Lewinie Brzeskim.
P. Anna Soroczyńska poinformowała, że najbardziej współpracujemy na polu robót publicznych, bo wiadomo, że osoby mogą skorzystać mają zatrudnienie a dodatkowo samorząd realizuje swoje zadania. W roku
ubiegłym było mało środków w związku z tym w gminie Lewin Brzeski było zatrudnionych 10 osób w ramach robót publicznych. Z tym, że osoby, które były zatrudnione w ramach programów, na które urząd
pozyskał środki , były to tez osoby z programu +50 . Osoby te m.in. pracowały w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej jako opiekunki osób starszych, asystenci rodzinni , również jako pracownicy gospodarczy , jedna osoba dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców. W tym roku sprawujemy
roboty publiczne też dla grupy +50 , będzie to większa grupa licząca 48 osób. Będą wykonywane prace gospodarcze na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski .
Radny Robert Laszuk poprosił o wyjaśnienie „premiowania”, kto jest premiowany?
P. Jadwiga Murgrabia wyjaśniła, że premiowanie dotyczy pracodawców. W ramach programu specjalnego
mamy 4 możliwości premiowania :
1) doposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy, który zgodzi się przyjąć osobę bezrobotną i utworzy
dla niej stanowisko pracy, oprócz środków na doposażenie do wysokości 20.000 zł pracodawca
otrzyma premię do 1.000 zł ,
2) dla pracodawców zatrudniających w ramach prac interwencyjnych oprócz refundacji kosztów zatrudnienia 900 zł na miesiąc przez okres pierwszych 6 miesięcy , pracodawca otrzyma premię do
5.400 zł na koszty dalszego zatrudnienia osoby bezrobotnej,
3) staży, skierowane do ludzi młodych organizowane na okres do 5 miesięcy , pracodawca, który zatrudni po zakończeniu stażu otrzyma wynagrodzenie w postaci premii 2.820 zł,
4) po szkoleniach, pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną z terenów zamieszkałych na terenie
wiejskim oraz w małych miasteczkach , po zakończeniu szkolenia zatrudni na okres co najmniej 3
miesięcy otrzyma częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia do kwoty 3.500 zł.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że w wypowiedziach odnosi się do informacji statystycznych i one
ciągle są jednakowe 1000, 1100 osób w gminie jest bezrobotnych. Przyzwyczajony jest do sytuacji z przed
lat, kiedy w Lewinie Brzeskim pracy nie brakowało , przyjeżdżali ludzie z Brzegu, z Wrocławia, z Opola.
Wspomnijmy Cukrownię, Diorę , Betoniarnię i kilka innych zakładów. Należy cieszyć się tym, że powstają
zakłady, które zatrudniają dodatkowo 10 – 15 osób, nie mówi o skali 1000 bezrobotnych. Jest to duża rzesza
ludzi jeżeli weźmie się niejednokrotnie pod uwagę to, że są to głowy rodziny i jak pomnoży się to przez
kilka osób w rodzinie to widzimy jak to wygląda.
Radny Roman Pudło dodał, że likwidatorzy zakładów w Lewinie Brzeskim chodzą w glorii i chwale, stać ich
na wszystko a pracownicy są bezrobotni.
Radny Ludwik Juszczak powiedział, że cieszy się każdym miejscem pracy ale nie może patrzeć na skalę bezrobocia przy 1000 czy 1100 bezrobotnych trzeba cieszyć się, że dostanie chociaż jedna osoba prace ale nie
może to być euforia.
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P. Jadwiga Murgrabia wyjaśniła, że w roku 2012 powstało 21 miejsc pracy przy pomocy Powiatowego
Urzędu Pracy w gminie Lewin Brzeski.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek dodał, że z każdego miejsca pracy się cieszymy, bo jest to źródło
utrzymania dla każdej rodziny.
Radny Dariusz Zięba poprosił o wyjaśnienie co było powodem ożywienia w styczniu 2012 roku jeżeli chodzi
o zatrudnienie cudzoziemców, 165 osób . Mówi się, że styczeń to miesiąc martwy jeżeli chodzi o zatrudnienie.
P. Jadwiga Murgrabia wyjaśniła, że cała procedura zatrudnienia osób za wschodniej granicy odbywa się
w takiej kolejności – żeby zatrudnić osobę za gracy wschodniej, trzeba złożyć oświadczenie i zapotrzebowanie. W roku ubiegły 410 osób za granicy wschodniej miało możliwość podjęcia pracy na terenie naszego
powiatu. Pracodawca lub osoba fizyczna składa na specjalnym druku oświadczenie o zamiarze zatrudnienia
pracownika, oświadczenie to jest kierowane do Ambasady według zamieszkania cudzoziemca. Po otrzymaniu wizy osoba taka może przybyć na nasz teren.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża dodała, że jest to początek zatrudnienia, czyli w miesiącu styczniu się
wnioskuje a dopiero w miesiącu kwietniu zarejestrowani zostali u nas, czyli na terenie gminy zameldowanych zostało prawie 130 osób i zatrudnił je pracodawca.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, przez jaki okres będzie Powiatowy Urząd Pracy finansował
zatrudnienie jak wspomniano wcześniej 2 strażników miejskich w naszej gminie?
P. Anna Soroczyńska wyjaśniła, że tylko do końca tego roku PUP może zabezpieczyć środki na roboty publiczne dla 2 stanowisk strażników miejskich. Gmina nie ponosi kosztów szkolenia tych osób na strażników
miejskich.
Radny Ludwik Juszczak ma nadzieje, że również potrwa to przez najbliższe lata, kolejne. Taki jest wniosek do
PUP żeby pamiętał o Gminie Lewin Brzeski i żeby nie było takiej sytuacji, że w styczniu będą musieli strażnicy otrzymać wypowiedzenie z pracy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powiedział, że osoby te otrzymują z PUP bardzo dzisiaj cenione
narzędzie w postaci kwalifikacji, tak że pracy dla ochroniarzy lub w straży miejskiej w innym mieście być
może znajdą.
Na tym zakończono dyskusję i Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
Do pkt 11
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 kwietnia
2013r. do dnia 10 maja 2013r.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji :
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie,
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze sprawozdania
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Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji :
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie,
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek ia następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/275/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że niniejszy projekt uchwały został przyjęty pod obrady sesji na wniosek
Burmistrza, Komisje niniejszego projektu nie opiniowały.
Burmistrz Artur Kotar poinformował, że pierwszym etapem w Aglomeracji przy tym stowarzyszeniu, które
powstaje jest sprawa związana z opracowaniem strategii i po opracowaniu strategii będzie możliwość powiedzenia, czy mamy szanse na uzyskanie środków.
Dzisiaj jeszcze nikt nie potrafi powiedzieć , na co ile itd. Wszystko też będzie zależało od ustawy o metropolitarnych miastach gdzie mają być zapisane warunki i możliwości korzystania z tych środków. Dzisiaj fakt, że
jest euforia w tym temacie aglomeracji, bo będzie być może możliwość skorzystania z dodatkowych 6 %
pieniędzy przeznaczonych na województwa , czy tak będzie to też na dzień dzisiejszy nie wiemy. Dzisiaj
trzeba od tej uchwały rozpocząć żeby ewentualnie w przyszłości skorzystać z dodatkowego źródła środków.
Zapytania i uwagi :
Radny Mieczysław Adaszyński uważa, że uchwałę należy podjąć i myśli, że Burmistrz będzie pilnował tego
tematu żeby skorzystać z tych środków.
Burmistrz Artur Kotara uzupełnił, że być może z tych 6% skorzystamy. Natomiast część zadań będzie realizowana nie przez same gminy tylko przez zintegrowane projekty . Te zintegrowane projekty będą stwarzały
możliwość z innymi gminami w aglomeracji aplikowania o środki i realizację pewnych zadań, czy działań.
W dniu dzisiejszym nie mamy informacji jak będzie działała Aglomeracja ale nie spróbowanie z możliwości
skorzystania z innych źródeł środków to oczywiście nie będziemy mieli szansy w przyszłości skorzystania z
dodatkowych środków.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, jak przedstawia się struktura organizacyjna Aglomeracji Opolskiej.
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Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że Liderem jest Opole a organem wykonawczym jest prezydent , składał
wniosek o dofinansowanie opracowania strategii na tym etapie. Na tym etapie nie wiemy jaka forma będzie przyjęta . Liderem utworzenia aglomeracji jest prezydent miasta Opola Ryszard Zembaczyński , jest
bardzo zaangażowany.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 276/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji :
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, ze w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013,żeby zabezpieczyć środki na okres powyżej
1 roku . Dlatego tez w przedsięwzięciach załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących zostały wpisane limity na
to zadanie i tak w roku 2013 wpisano kwotę 1.518,44 zł natomiast w roku 2014 kwotę 2.947,56 zł. Po to
żeby zabezpieczyć te środki musieliśmy zmieni ć wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty
długu. W załączniku Nr 1 również wprowadzono zmianę, ponieważ środki na ten cel chcemy zabrać ze
środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Głównym celem zmiany jest wejście
w realizację tego projektu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/277/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
zmiany w budżecie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że autopoprawka dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w wys. 1.518,44 zł na udzielenie dotacji w zakresie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2007 – 2013,środki te chcielibyśmy zabrać z obsługi długu publicznego a więc odsetek od kredytów i
pożyczek . Natomiast kwotę 10.000 zł na gospodarce odpadami też z wydatków bieżących – wydatki na
realizację zadań statutowych , które proponujemy przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu
zabezpieczenia środków na zakup komputerów , ponieważ te komputery, które mamy nie spełniają wymagań programowych dlatego też musieliśmy w ostatniej chwili zabezpieczyć środki na zakup 2 komputerów.
W dostarczonej autopoprawce wkradł się błąd w pozycji Zwiększenia w pkt. 2 zapis „w tym wydatki
związane z realizacją zadań statutowych” powinien być zapis „w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne”.
Następnie omówiła wprowadzone autopoprawką zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
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Autopoprawka stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie bez autopoprawki,
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie bez autopoprawki.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, z czego wynika kwota dotacji jaką nasza gmina ma udzielić na
realizację programu?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że wysokość dotacji została obliczona dla poszczególnych gmin
biorących udział w projekcie w stosunku do liczby mieszkańców.
Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/278/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te
przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.

U w a g a : stan radnych wynosi 13 obrady opuścił Radny Stefan Kachel.
Burmistrz Artur Kotara zgłosił ustnie na sesji autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały - w § 1 zapis
„w kwocie 3,00 zł” proponuje zmianę na „w kwocie 2,70 zł „
Stanowisko Komisji :
− Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała negatywnie bez autopoprawki (w obecności 4 radnych 1 głs. „przeciwny, 3 głs. „wstrzymujące się” )
− Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie bez autopoprawki ( w obecności 6
radnych – 5 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, o ile wzrosną dochody roczne budżetu.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w roku bieżącym nie całe 30.000 zł.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że była propozycja 3,00 zł, proponowana jest zmiana na 2,70 zł ,
sądzi, że to i tak są duże opłaty. „ Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to jakie koszty poniosą rodziny. W skali roku przy 3 godzinach dodatkowych było 500 w tej chwili okazuje się, że to będzie około 250
zł rocznie. Sądzi, że nie powinniśmy w ogóle podwyższać opłat za przedszkola . Były prowadzone Międzynarodowe badania w sprawie dzietności kobiet , mówimy, że nasze państwo pochyla się nad matką nad dzieckiem , nad rodziną najczęściej są to tylko puste słowa. Okazało się, że na 222 państwa jakie były przedmiotem tych badań okazało się, że w zakresie dzietności Polska na 222 państwa znajduje się na 209 miejscu.
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Czyli odbiliśmy się chyba od dna. A dlaczego , dlatego, że nasza polityka prorodzinna jak sądzi, jest
udawana. Bo w wielu przypadkach, mówiliśmy niedawno przy temacie bezrobocia, ta matka, czy niewiasta,
która chciałaby mieć dzieci nie może istnieć bo ona nie ma pieniędzy na utrzymanie nie tylko siebie ale
również i rodziny. Sądzi, że nie powinniśmy opłat podnosić bowiem gdy spojrzymy na tego typu opłaty w
innych gminach kształtują się one na poziomie jaki my mamy w tej chwili. „
Przewodniczący Rady przypomniał, że rozważana była sytuacja finansowa w różnych dyskusjach , w związku
z tym jest wniosek Burmistrza o obniżenie. Przypomina, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Radny nie zgłosił takiego wniosku. W związku z tym prosi o zgłoszenie konkretnego wniosku.
Radny Ludwik Juszczak wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji głosował przeciw podwyżce nie był to wniosek
tylko głos przeciw i to swoje stanowisko podtrzymuje.
W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego.
Radny Ludwik Juszczak zgłosił wniosek aby postawić opłaty na tym samym poziomie jakie są aktualnie, chodzi o to aby matkom i rodzinom pomóc.
Radny Roman Pudło ma wątpliwość czy nie za wcześnie podejmujemy decyzje w sprawie podwyżek . Premier jak i Prezydent wypowiadali się w mediach na temat pomocy rodzinie, może dofinansują .
Radny Ludwik Juszczak dodał, że jak mówimy w skali roku jest to ok. 60.000 zł , myśli że jeżeli zrezygnowano
by z niektórych imprez np. „Dni Lewina” zapraszając zespół , który trzeba opłacić w granicach 20.000 zł lub
30.000 zł. to można te środki w budżecie znaleźć i oszczędzić w innych dziedzinach a zostawić opłaty za
przedszkola na tym samym poziomie jakie są aktualnie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony
przez Burmistrza jako najdalej idący.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o wyjaśnienie jaki wniosek jest „najdalej idący”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek Burmistrza jest najdalej idącym - zwiększający (zmniejszający)
opłatę.
Radny Ludwik Juszczak uważa, że zgłoszony przez niego wniosek jest najdalej idący ponieważ proponuje
pozostawienie opłaty dotychczas obowiązującej.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności przyjęcie wniosku
Radnego Ludwika Juszczak o tym aby pozostawić stawkę nie zmienioną.
Rada Miejska w obecności 13 Radnych - 4 głs. „za” przy 6 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się” wniosek został odrzucony ( 2 radnych nie głosowało).
Projekt uchwały po wprowadzeniu autopoprawki Burmistrza odczytał Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głs. „za” , przy 4 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 279/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
rozłożenia na raty należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
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Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 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.
Przed przystąpieniem do głosowania głos zabrali:
Radny Roman Pudło uważa, że Pan Wojciech Wilento nie jest osobą wiarygodną. Kiedy telewizja TRWAM
przyjechała robić reportaż o losach Cukrowni ,Gmina Lewin Brzeski była siedzibą protestu wieloletniego
powiedział do telewizji, że pozostawi kotłownie nie będzie jej rozbrajał bo będzie służyła miastu itd. Oczywiście nawet śladu po kominie nie ma nie tylko po kotłowni.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że każdy z radnych ma możliwość wyrażenia dezaprobaty przez głosowanie.
Radny Ludwik Juszczak zgłosił uwagę, że zwrócił się z zapytaniem w sprawie komina w Cukrowni , komin stał
prosto nic się z nim nie działo. Mówił o wystąpieniu do Konserwatora Zabytków bowiem cała zabudowa
Cukrowni jest zabytkiem i oczywiście komin z 1882 roku , który został zawalony. Bo jeżeli właściciel miał
zgodę na rozbiórkę komina to będzie glosował za tym żeby temu Panu pomóc ale jeżeli zrobił to samowolnie to będzie głosował przeciw. Chciałby się dowiedzieć czy ten Pan miał zgodę na rozbiórkę komina.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że odbędzie się historyczne głosowanie bowiem największy podatnik
w gminie Lewin Brzeski zwraca się o pomoc.
Radny Roman Pudło wspomniał, że Cukrownia miała mieć nowe technologie z tego niestety nie ma nic,
uważa, że nie powinniśmy pomagać.
Radny Zbigniew Gąsiorowski w obronie właściciela chciałby poinformować, ze co roku na placu do Niego
należącego odbywają się Dni Lewina, za korzystanie z placu nie ponosimy żadnej opłaty. W Lewinie Brzeskim nie ma takiego miejsca na którym można byłoby zorganizować „Dni Lewina” dlatego uważa, że należałoby przychylić się do jego wniosku i pozwolić na ratalną spłatę. Co innego gdyby nie spłacał wcale ale jeżeli
dokona spłaty podatku w czterech ratach uważa, że należałoby się przychylić do Jego prośby.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że Cukrownię zlikwidował polski rząd, a Pan Wojciech Wilento kupił
tylko nieruchomość .
Na tym zakończono dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 8 głs. „za” , przy 2 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/280 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
oraz części wsi Kantorowice, Stroszowice i Przecza zatwierdzonym uchwałą Nr XX/177/2004 dla terenu zlokalizowanego przy wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
Zapytania i uwagi :
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji prosił o przedstawienie opinii autora Studium gdyż Jego zdaniem uchwała ta nie będzie zgodna z zapisami Studium. To co jest w wyjaśnieniach nie
są zadawalające i uważa, że podjęcie tej uchwały przez Radę Będzie niezgodne z prawem, czyli niezgodne ze
Studium.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wyrażenie woli Rady w formie uchwały sprawdzi Wojewoda Opolski
i urbanista, który napisał swoją opinię w sprawie zgodności ze Studium jest jakimś autorytetem w tej dziedzinie. Natomiast słowa przedmówcy „że Jego nie przekonują” mnie też nie przekonują. Prosi o uchwalenie
tej uchwały.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/281/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
ppkt 8
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie
Brzeskim na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji celu publicznego – „ Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 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 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/282/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, nawiązującym do podjętej uchwały, czy wiadomo jakie będą
dalsze działania nad poprawą ochrony przeciwpowodziowej na rzece Nysie Kłodzkiej w miejscowościach
Skorogoszcz, Wronów?
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że był na spotkaniu z p.o. Dyrektora RZGW we Wrocławiu nt. realizacji inwestycji na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Na chwilę obecną żadnych deklaracji ze strony
RZGW na temat inwestycji w miejscowościach Skorogoszcz i Wronów nie podali . w budżecie na ten rok nie
mają zaplanowanej realizacji tego zadania.
ppkt 9
zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
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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.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że obecnie mieszkańcy domków jednorodzinnych przyzwyczajeni są
do tego, że dwukrotnego wywożenia i to zdaje egzamin , proponuje się raz w miesiącu, co będzie jeżeli nie
pomieścimy odpadów?
Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan wyjaśniła, że całe brzmienie ust. 1 w § 15 brzmi „Odpady komunal-

ne zmieszane będą odbierane z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników nie
rzadziej niż:” Jeżeli będzie taka potrzeba to częściej może być wywożone. W chwili obecnej są wioski gdzie odbywa się odbiór odpadów komunalnych raz w miesiącu. Dążymy do tego żeby była selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Ma nadzieje, że w przyszłości będzie zmniejszana ilość
odpadów komunalnych zmieszanych a jednocześnie nie będzie taki konieczny wywóz. Przetarg jest
ogłoszony na 5 lat , więc musimy mieć szersze pole manewru.
Radny Ludwik Juszczak zwracając się do przedmówczyni powiedział – „ w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu „ więc może być raz na dwa miesiące a nie częściej? W tej chwili
mamy dwa razy w miesiącu.
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że „nie rzadziej” to znaczy może być częściej , czyli minimum
1 raz w miesiącu. Nie wszyscy mają odbierane odpady komunalne dwa raz w miesiącu, sa również
takie gospodarstwa domowe z który odbierane są odpady raz w miesiącu.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, że jeżeli zadeklaruje, że chciałby aby odbierane
odpady były częściej to w tej samej opłacie będą odbierane częściej. Jeżeli będzie chciał aby były
odbierane dwa razy w miesiącu, będą one odbierane w dwa razy w miesiącu?
Kierownik Joanna Mokrzan odpowiedziała na pierwsze zapytanie, że tak natomiast na drugie
względem ilości odpadów wyprodukowanych na własnej posesji. Mamy obowiązek zabrać wszystkie odpady, wyprodukowane przez gospodarstwo domowe.
Radny Ludwik Juszczak poinformował, że posiada pojemnik 110l , interesuje go jako obywatela, ile
razy będzie firma odbierająca odpady przyjeżdżała po ich odbiór.
Kierownik Joanna Mokrzan odpowiedziała, że jeżeli będzie taka konieczność to nawet cztery razy
w miesiącu. Będzie ustalony haromonogram i w pierwsze miesiące będziemy badać jaka jest wymagana częstotliwość. Ustalony będzie z Firmą harmonogram i jeżeli będą zgłoszenia, że nie wystarcza, częstotliwość będzie zwiększana. Zgłoszenia należy kierować do gminy, która ustala harmonogram wywozu.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o potwierdzenie, bo jak wynika z otrzymanych wyjaśnień - zgłasza do Kierownika Wydz. GK , iż życzy sobie aby od Niego były wywożone odpady zmieszane dwa
razy w miesiącu , życzy sobie żeby plastiki były wywożone cztery razy w roku, szkło 2 razy w roku,
gabaryty dwa razy w roku tak jak obecnie i za te 13 zł od osoby będzie zrealizowane.
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Kierownik Joanna Mokrzan odpowiedziała, że nie, harmonogram zostanie ustalony przez Gminę,
natomiast jeżeli będzie taka konieczność, że Pan zgłosi iż produkuje częściej niż raz na miesiąc, nie
jest to wystarczające wg harmonogramu to Gmina dostosuje harmonogramy do potrzeb mieszkańców. Za te same pieniądze.
Radny Robert Laszuk dodał, że na pewno odpady zmieszane pochodzące z kuchni muszą być dwa razy
w miesiącu wywożone, natomiast wszystko pozostałe raz w miesiącu tak jak to jest do tej pory.
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że odpady biodegradowalne to m.in. odpady kuchenne (resztki żywności, czy resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach) , które gromadzone będą w
pojemnikach brązowych.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że jeżeli pojemnik z takimi odpadami ma stać cały miesiąc na słońcu
to on „wypełznie” . Taki pojemnik z zawartością nie może stać cały miesiąc.
Przewodniczący Rady podsumowując powiedział, że jeżeli będziemy sygnalizować, że posiadamy więcej
odpadów to będą one częściej odbierane.
Na tym zakończono dyskusję.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/283/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie 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 32 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 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/284 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
ppkt 11
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Lewinie Brzeskim w pobliżu ul. Kolejowej składającą się z działki nr 55/1 o pow. 0,8680ha i działki nr 54
o pow. 0,743 ha,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie.
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Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/285 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Lewina Brzeskiego , który poinformował jak będą realizowane wnioski zgłoszone na niniejszej sesji a mianowicie, wnioski zgłoszone przez :
1) Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Miodowej w Lewinie Brzeskim
– wystąpimy do Starostwa Powiatowego o zezwolenie na wycinkę a następnie przystąpimy do wykonania,
2) Radnego Romana Pudło występujący w imieniu mieszkańców ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim
aby co najmniej raz na kwartał wyczyścić ulicę z nawiezionej przez prowadzącego inwestycje Firmę
SKANSKA ziemi - posprzątamy ulice lub wystąpimy do wykonawcy prowadzącego inwestycje,
Naprawa pozimowa na drogach gminnych nie będzie na razie realizowana gdyż mamy na ten cel
tylko 6.000 zł. jeżeli w trakcie miesiąca zostaną zwiększone środki na ten cel do prac przystąpimy ,
3) Radnego Dariusz Ziębę ze Skorogoszczy w sprawie podjęcie działań w celu usunięcia uschłego
drzewa znajdującego się na terenie Sołectwa Chróścina k/mleczarni - podejmiemy działania,
sprawdzimy czyja to własność i zobowiążemy właściciela a jeżeli to nasz teren to zajmiemy się tym,
4) Sołtys Krystynę Szmondrowską ze Skorogoszczy w sprawie uruchomienia kursu autobusu - wystąpimy do PKS,
5) Sołtysa Józefa Popławskiego z Oldrzyszowic , który zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą koszone
parki – nie może udzielić w tej chwili odpowiedzi gdyż trzeba sprawdzić bo każde sołectwo powinno
zarezerwować środki z funduszu sołeckiego na ten cel .
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa zabierając głos powiedział, że składał na posiedzeniu Komisji wnioski, które z uwagi, iż sprawa jest bardzo pilna przedstawia ponownie a mianowicie :
1) Odwodnienie w górnej części ul. Stawowej w Łosiowie, z prywatnych posesji i pól w kierunku ul.
Stawowej spływa woda , kiedyś była tam wykonana kanalizacja (poniemiecka) która nie działa, nie
funkcjonuje . Jest możliwość porozumienia się z jednym z właścicieli prywatnej posesji , żeby wykonać na jego terenie saczki zbierające wody z trzech posesji gdzie największy jest wypływ wody bezpośrednio na uliczkę Stawową,. Z czasem asfalt zostanie wypłukany na uliczce jeżeli nie podejmie
się działań.
2) W sprawie ul. Słonecznej w Łosiowie – droga ta jest drogą gruntowa i właściciele nowo wybudowanych budynków będą stawiali ogrodzenie , w pewnym momencie droga ta bardzo się zwęża. Prawdopodobnie dojdzie do tego, że transport rolny, który odbywa się tą drogą nie będzie mógł już
funkcjonować. Z map, które miał do dyspozycji wynika, że może być nawet poniżej 4 m . Mieszkańcy proszą tylko o utwardzenie tej drogi , bo przy takich warunkach jest kiepsko . Ale czy nie warto
by się zastanowić nad jej poszerzeniem, zwłaszcza, że jeden z mieszkańców wystąpił z prośbą o
zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego dot. nachylenia kontu dachu . Twierdzi on, że
jego działka, którą kupił wchodzi na środek tej drogi gminnej i w tym miejscu słupki pokazują, że
nie ma więcej niż 4 m. Właściciel działki gotów jest odstąpić dla gminy część na drogę, z tym, że
chciałby aby gmina ze zrozumieniem podeszła do zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego. Być może nie byłoby tu wysokich kosztów, tylko dokonanie zmiany w mpzp. Przy utwardzaniu tej drogi nie byłoby kłopotu bo jeżeli bardzo mocno się zwęży w związku z tym będzie utrudniony przejazd, z czasem transport rolny nie będzie odbywał się tą drogą.
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Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił informacje na jakim etapie sa realizowane interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Informacja stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono wniosków oraz nie przekazano informacji.
Radni złożyli podziękowania Radny Piotr Barszcz podziękował za częściowe zrealizowanie wniosku.
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego zgłosił wniosek w sprawie ustawionych kontenerów na śmieci
po obu stronach ( na łuku jezdni) wjazdu na ul. Rzeźniczą w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z zarządcami nieruchomości i od 1 lipca br. ma to
być uporządkowane.
Sołtys Zbigniew Toczek z Wronowa poparł wniosek Radnego Mieczysława Adaszyńskiego dot. ul. Słonecznej w Łosiowie gdyż tą drogą do w okresie żniw do AGROPOLU jeżdżą rolnicy z trzech wiosek Różyny, Kopanie i Wronów. Jeżeli rolnicy będą jeździli główną drogą przez Łosiów to ruch będzie zablokowany.
Radny Robert Laszuk wyraził niezadowolenie z odpowiedzi na wniosek dotyczący niesprawnej windy przy
budynku na ul. Kościuszki , otrzymał odpowiedź jak w czarnym humorze „że operacja się udała a pacjent
zmarł”. Jeden wielki projektancki i wykonawczy „bubel”. Winda działa ze zmiennym szczęściem , była
chwila spokoju teraz znowu nie działa. Zwracając się do Burmistrza dodał, że taką odpowiedź jaką otrzymał
nie przystoi wysyłać, wszystko dobrze Urząd Nadzoru Technicznego odebrał ale problem z windą co chwila
się pojawia.
Następnie ponowił zgłoszony wczesnej wniosek żeby stanowisko jakie podjęte została na dzisiejszej sesji
w sprawie ustawy „śmieciowej” umieścić na stronie internetowej urzędu i w gazecie Panoramie.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1645 zamknął
obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

