PROTOKÓŁ NR XXXIX/2013
z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 24 września 2013 r. w sali Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Radcę Prawnego,
− Kierowników Wydziałów,
oraz zaproszonych gości :
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
− Sołtysów, Przewodniczącego Samorządu Miasta, Radnych
wyborców biorących udział w obradach.
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni radni – Jacek Kieroński i Dariusz Kraiński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
17 września 2013r. w sprawie umieszczenia w porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie,
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
informując, iż niniejsze projekty uchwał były opiniowane przez stałe Komisje rady Miejskiej.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Zapytania lub uwagi: nie zgłoszono
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła wniosek.
W związku z tym proponuje się zmianę kolejności w pkt. 10 - podjęcie uchwał.
Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z XXXVII i XXXVIII 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:
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2013r. do
dnia 06 września 2013r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznacze-

niem na realizację zadania – „utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim”,
2) zmian w budżecie,
3) zmian w budżecie,
4) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognoza kwoty długu,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała,
Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej,
7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008,
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
9) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
10) utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
11) uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski,
12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową
położoną w Lewinie Brzeskim w pobliżu ul. Kolejowej.
11. Podjęcie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
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 poprzednich sesji w bieżącej kadencji,
− Nr XXXVII , która odbyła się w dniu 25 czerwca 2013r.
− Nr XXXVIII, która odbyła się w dniu 29 lipca 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 były do wglądu w Biurze Rady gdzie Radni mieli możliwości zapoznać się z ich treścią.
Uwag i zmian zapisów do treści protokółów oraz wniosku o odczytanie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z
1) Nr XXXVII , która odbyła się w dniu 25 czerwca 2013r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejszy protokół.
2) Nr XXXVIII, która odbyła się w dniu 29 lipca 2013r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 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 Stefan Kachel w n o s i o :
1) wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Przecza i Raski - miejsca w których
mają być wykonane punkty świetlne zostały wyszczególnione w protokóle z zebrania wiejskiego,
2) rozważenie możliwości wzorem lat poprzednich poczynić starania, aby w okresie zimowym była
otwarta poczekalnia na stacji PKP w Przeczy,
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego :
1) w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim , prosi o zainteresowanie się stojącym
przy budynku Nr 31 na chodniku duży worek na śmieci – gruz już od 6 miesięcy , utrudnia przejście
chodnikiem,
2) podziękował Prezesowi ZMK P. Pawłowi Chojnackiemu za wykonanie różnych zleceń z zakresu
spraw komunalnych i prosi Burmistrza o przyznanie Prezesowi premii lub wręczenie dyplomu
z podziękowaniami.
Treść wypowiedzi zmieniona przez Radnego
„Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego zwrócił się z zapytaniem w sprawie artykułu opublikowanego
w Niezależnej Gazecie, w której P. Ludwik Juszczak członek Stowarzyszenia „Stop Korupcji” również jako
„redaktor dyżurny tej gazety, sprawozdawca spraw lewińskich” w niej opisuje. Pan panie burmistrzu wyprzedził moje zapytanie, ponieważ widzę, że rozdana jest odpowiedź w formie pisemnej na postawione
zarzuty w tej gazecie, ale mimo wszystko o to się zapytam, co Pan na to. Ponieważ sprawa ta o tyle mnie
„zagotowała” gdyż w poprzedniej kadencji domagałem się od Pani Burmistrz Anny Twardowskiej skanalizowania tego osiedla. Po którymś tam moim monicie Pan wiceburmistrz Leszek Pakuła w obecności pani Burmistrz powiedział, że pan Tadeusz Monkiewicz był tyle lat Burmistrzem to mógł sobie zrobić tą kanalizację.
Gdyby było to napisane przez człowieka, który nie zna tematów Lewina , to dobrze miał prawo nie miałbym
o to pretensji. Ale ci ludzie promowali Pana Ludwika Juszczak na stanowisko Burmistrza w ostatnich wyborach więc dokładnie wiedziało co chodzi. A takie stwierdzenie „ że sprawę podgrzewa fakt, że gmina zainwestowała środki w kanalizację na pobliskiej wsi Kantorowice gdzie niedawno wybudował się Wiceburmistrz Lewina” dla mnie jest to „podła ”manipulacja. I tak to jest, inaczej tego nie można nazwać. Gmina w
takiej sytuacji finansowej, w jakiej jest nie może realizować takich inwestycji z własnych środków. Gdybyśmy to robili z własnych środków to byłaby to wysoka niegospodarność . Ponad 50% gmin w Polsce nie ma
uregulowanych spraw ściekowo kanalizacyjnych . Nas nie stać aby z własnych środków wybudować kanalizację, musimy na to znaleźć środki z zewnątrz, i nieraz na naszej Komisji o tym mówiliśmy, bo temat osiedla
Mickiewicza przewijał się od początku kadencji i trzeba ją zrobić. I to ma być „stop korupcji”, ja mówię
„stop podłej manipulacji” panie Juszczak.”
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego :
1) podziękował Burmistrzowi za interwencję w sprawie niewłaściwego wykonania uzupełnienia ubytków w ulicy Kościuszki na wskazanym odcinku,
2) wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o oznaczenie wjazdu w drogi wojewódzkiej
na ul. Kolejową w Lewinie Brzeskim.
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego zgłasza :
1) na osiedlu Mickiewicza w Lewinie Brzeskim obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony ,
jest to podyktowane m.in. brakiem chodników, w związku z czym piesi poruszają się po jezdni , znak
drogowy zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony umieszczony jest na skrzyżowaniu na wysokości
posesji P. Balsiewicza. Jednak samochody powyżej 3,5 tony wjeżdżają na osiedle ze skrzyżowania
ul. Mickiewicza i Marzanny na wysokości sklepu Lewiatan. W związku z tym prosi o wstawienie
znaku zakazu ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony w tym miejscu naprzeciw sklepu Lewiatan.
2) Dlaczego na BIP od sierpnia 2012 roku nie są publikowane uchwały Rady Miejskiej dotyczące planowania przestrzennego.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski :
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Sołtys Weronika Niemczyk z Golczowic w imieniu mieszkańców Golczowic złożyła podziękowanie Panu
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za przychylność w tak ważnej sprawie jak budowa ul. Cmentarnej
w Golczowicach . Nie jest to wizytówka wsi ale całej Gminy.
Sołtys Elżbieta Ubowska z Jasiony w imieniu rodziny poszkodowanej w pożarze budynku mieszkalnego ,
który zdarzył się w sobotę w Jasionie podziękowanie Panu Burmistrzowi, pracownikom Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za opiekę. Panu Romanowi Pudło , który bezpłatnie wydał potrzebne leki. Za
pośrednictwem radnego Piotra Barszcz prosi o przekazanie pani Dyrektor podziękowanie za opiekę nad
Piotrem synem rodziny , która ucierpiała w pożarze. Również wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc.
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa podziękował za udział i pomoc w organizację dożynek sołeckich , które
odbyły się w dniu 21 września 2013r. Kolejny temat to jest zaskoczony, w tej chwili obrady sesji odbywają
się w pięknej sali, kameralnie, każdy sobie siedzi ma mikrofon , były czasy gdy byliśmy razem a w tej chwili
wygląda to tak jak na sali przesłuchań. Nie wie czyja to była decyzja, zawsze sesje odbywały się w Domu
Kultury było więcej miejsca a w tej chwili chcąc sobie coś zanotować to trzeba na kolanie.
Następny temat to zgłoszone wnioski na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska a mianowicie problem drogi, jest to jedyna wieś, która ma „kocie łby” , które niech zostaną ale jest równoległa droga
nie utwardzona. Udało się dzięki Panu Burmistrzowi trochę wyrównać , jest trochę lepiej bo było już tragicznie ale trzeba pomyśleć, żeby ta drogę utwardzić położyć dywanik, rozumie, że są to koszty ale w przyszłości może uda się zrealizować. Druga sprawa zgłaszana na posiedzeniu Komisji dotyczy drogi powiatowej
do Wronowa - remont i założenie na zimę płotki przeciwśniegowe.
Sołtys Zbigniew Wierzbicki z Wronowa złożył podziękowanie Burmistrzowi za brakujące płyty na drogę
w Mikolinie. Drugi temat związany jest z przysiółkiem Piaski , mieszkańcy dwóch bloków wykupili od ANR
mieszkania i sadzą, że teren wokół budynków nie należy do nich , nie zostały wytyczone drogi, którymi się
mogą poruszać. Prosi aby sprawdzić czy faktycznie zakupili mieszkania po obrysie budynku i nie mają poza
budynkiem żadnego terenu, drogi. Twierdzą, że szambo do którego podłączone są budynki nie jest przypisane do tej budowli.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomina, żeby bardziej skomplikowane wnioski, interpelacje
składać na piśmie, bo często są później jakieś przekłamania jeżeli chodzi o przepisywanie tych interpelacji
do odpowiednich merytorycznie wydziałów. Bardzo prosi aby te bardziej skomplikowane wnioski i interpelacje były poparte pismem.
Sołtys Zbigniew Wierzbicki poinformował, że wnioski te zostaną ujęte w protokóle z Zebrania Wiejskiego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny pomimo, że został zgłoszony
już wniosek w tej sprawie jednak zwraca się do Przewodniczącego Rady aby rozważył możliwość przeniesienia miejsca organizacji sesji z uwagi na te warunki jakie panują tutaj do Domu Kultury.
Druga sprawa dotyczy wycinki suchych drzew na skwerach zielonych w rynku naprzeciw Ratusza stoi
uschnięta sosna, zgłaszał już ten temat do pracowników wydziału.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zapytał, czy jeżeli byłoby więcej stolików , bo kameralna atmosfera
na pewno sprzyja obradom, są pozytywne głosy w tej sprawie.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że poza pełnieniem dyżurów w wyznaczonym
czasie brał udział w spotkaniach okolicznościowych i imprezach takich jak :
1) pobytu delegacji węgierskiej z miejscowości Szegvar w dniach 19 – 24 lipca br.;
2) otwarcia placu zabaw w miejscowości Chróścina gdzie dzięki inicjatywie społeczności lokalnej miedzy innymi Radnego Władysława Górki powstał plac zabaw dla dzieci,
3) dożynkach sołeckich w miejscowości Łosiów oraz targi innowacyjne,
4) w dniu 6 września br. wraz z przewodniczącymi Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w szkoleniu dot. gospodarki odpadami komunalnymi ,
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5) w dniu 8 września w dożynkach gminnych, które odbyły się w miejscowości Strzelniki, szczególne
podziękowania w imieniu Rady Sołtysowi oraz współorganizatorom imprezy ,
6) w dniu 10 września br. jako członek kapituły do przyznania nagrody „ Lewińskie Lwy”,
7) w dniu 13 września br. w debacie społecznej organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w
Brzegu dot. przemocy w rodzinie oraz problemy z nieletnimi.
Do Rady Miejskiej i Przewodniczącego wpłynęły następujące pisma :
1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny przesyłał ankietę do wypełnienia dotycząca ochrony lasów, taką samą ankietę otrzymał Urząd , pozwoli sobie po konsultacji z Kierownikiem Wydz. GK Joanną Mokrzan wypełnić w formie elektronicznej i przesłać do adresata,
2) Wydział Partnerstwa z Radnymi jest to instytucja, która publikuje informator dla radnych składa
po raz kolejny prośbę o udostępnienie numerów kontaktowych do Radnych - jeżeli ktoś z Państwa
Radnych jest zainteresowany prosi o udostępnienie kontaktu,
3) Państwo Beata i Krzysztof Stempniewicz zam. przy ul. Marzanny 13 w Lewinie Brzeskim wystosowali pismo do Urzędu Miejskiego do wiadomości Rady Miejskiej dot. problemu z fakturą za wywóz
nieczystości ciekłych. Odpowiedź została udzielona przez Spółkę Usługi Wodno-kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim.
4) Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewina Brzeskiego zwołuje posiedzenie na dzień 30 września 2013r. o godz. 1800 na które zaprasza radnych z Lewina Brzeskiego,
5) Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 26 września 2013r. o godz. 1000
w której zamierza uczestniczyć.
Kończąc pragnie powitać w imieniu własnym i radnych Rady Miejskiej nowo wybraną Sołtys w Sołectwie Sarny Małe P. Stefanię Marchwińską.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Z uwagi na nieobecność Radnych Rady Powiatu informacji nie przedstawiono.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdań z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2013r. do dnia 06 września 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

Stanowisko Komisji przedstawili przewodniczący Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk informując, że Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie nie wnosząc uwag.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński informując, że Komisja zaopiniowała pozytywnie nie wnosząc uwag.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze sprawozdanie.
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013
roku.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie,
- Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Następnie Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwalę nr 369/2013 z dnia 13 września 2013r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 „ przeciw” i 0 głs. „ wstrzymujących się”
przyjęła niniejsze informacje do wiadomości.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę.
Wznawiając obrady Przewodniczący Rady przystąpił do kontynuacji porządku obrad przystępując do realizacji
Do pkt 11
Podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – „utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i
Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim”,
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 13 radnych – 13 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/294 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu..
ppkt 2
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zmian w budżecie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/295 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
zmian w budżecie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie przy 1 głs. „wstrzymującym się”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/296/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognoza kwoty długu,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/297/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/298/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
ppkt 6
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/299/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
ppkt 7
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/300/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
ppkt 8
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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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 XXXIX/301/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
ppkt 9
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie przy 1 głs. „wstrzymującym się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/302/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
ppkt 10
utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie przy 1 głs. „wstrzymującym się”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie przy 1 głs. „wstrzymującym się”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/303 /2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
ppkt 11
uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu.
Wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 września 2013r. o naniesienie poprawek do Statutu Gminy
stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - po przeanalizowaniu projektu Statut Gminy Lewin Brzeski oraz wniosku
Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie naniesienia poprawek do przedłożonego Statutu w wyniku
przeprowadzonego głosowania /w obecności 5 radnych – 2 głs. „za” przy 2 głs. „przeciw”, 1 głs. „wstrzymującym się ”/nie zajęła stanowiska do § 21 ust. 4 i § 29 pkt 2 w załączniku Nr 3 Statutu – Regulaminu Pracy
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Rady. Pozostałe zapisy w statucie wraz ze zgłoszoną poprawką Burmistrza - Komisja /w obecności 5 radnych – 5 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw”, 0 głs. „wstrzymujących się ”/ zaopiniowała pozytywnie
Nie zajęła stanowiska do wykreślonego zapisu odnośnie głosowania imiennego i form głosowania imiennego.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba ponawia wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji o zachowanie zapisów dotyczących
głosowania imiennego w § 21 ust.4 i § 29 pkt.2 ze względu na fakt, że jesteśmy w programie przejrzysta
gmina , jest to czytelne i zwłaszcza w sytuacjach ważnych dla Gminy, żeby radni imiennie się wypowiadali.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża przedstawiła jedno z orzeczeń nt. głosowania imiennego. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku na temat Statutu Powiatu i głosowania imiennego stwierdził co następuje „ ustawodawca w sposób jednoznaczny uregulował na gruncie ustawy o samorządzie gminnym tryb glosowania i przypadki w których glosowanie może być przeprowadzone imiennie.
Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem skarżącej, iż głosowanie imienne stanowi w istocie głosowanie
jawne zaś różnica sprowadza się do kwestii technicznych. Głosowanie jawne imienne stanowi bowiem
szczególną formę głosowania jawnego wymagającą jednoznacznej identyfikacji oddających głos radnych,
przypisaną wyjątkowym , uregulowanym w ustawie przypadkom, które sprowadzają się do referendum
w sprawie odwołania osoby pełniącej funkcje organu wykonawczego gminy. Dlatego, należy uznać, że rada
gminy nie jest upoważniona do wprowadzenia w Statucie Gminy generalnej reguły głosowania
imiennego „.
Taki sam wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Podczas konsultacji z nadzorem Wojewody Opolskiego, który proponował o wykreślenie tego zapisu w przeciwnym wypadku wydane zostanie rozstrzygnięcie w tej sprawie.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie wraz z wprowadzonymi przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego zmianami.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do radnego Dariusza Zięby, czy zgłoszony wniosek podtrzymuje.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że jest to wniosek formalny i prosi o przegłosowanie.
Radny Mieczysław Adaszyński wnosi o odrzucenie wniosku radnego Dariusza Zięby ze względów przedstawionych przez Sekretarza Gminy ,wydłuży to czas uchwalania Statutu Gminy.
Radny Dariusz Zięba powiedział, ze do tej pory taka forma głosownia była stosowana w naszej Gminie tradycyjnie i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego informowała,
iż nie było zastrzeżeń do przeprowadzanych głosowań imiennych ponieważ do tej pory dotyczyły one
uchwał, których organem kontrolnym jest Regionalna Izba Obrachunkowa czyli takie jak uchwalenie budżetu gminy, wynagrodzenia, diety. Uchwały te nie są sprawdzane przez organ Nadzoru Wojewody a dla RIO
kwestie statutowe na ten moment nie zwrócono uwagi.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że zawsze można zgłosić przy głosowaniu zdanie odrębne do
zapisania w protokóle z sesji czy komisji.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się do Sekretarza Gminy z zapytaniem, czy jednoznacznie poinformowano,
że jeżeli uchwała zostanie podjęta z tym zapisem będzie uchylona?
Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że cała linia orzecznicza sądów jest tego rodzaju, że jeżeli
przepis prawa przewiduje określony tryb głosowania. Przepis materialny przewiduje głosowanie imienne w
tej jednej kwestii czyli sprawach referendalnych to w prawie miejscowym nie możemy tego modyfikować .
Pojawiła się taka interpretacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca dopuszczalności
głosowania imiennego jako formy głosowania jawnego ale tak jak Pani Sekretarz stwierdziła to zostało
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zweryfikowane licznymi orzeczeniami sądów w tym naszego miejscowego Sadu W Opolu. Po za tym jako
istotny argument przemawiający przeciwko wprowadzaniu tej formy głosowania imiennego podaje się
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z opracowanym wzorcowym Statutem Powiatu gdzie również wskazane są wyłącznie dwie formy głosowania – tajne i jawne.
Radny ludwik Juszczak stwierdził, że w pewnym sensie tą sprawę załatwia nam zmiana tego statutu, dlatego, że w jednym z zapisów w statucie jest zapis o treści „ Na wniosek radnego zgłoszony bezpośrednio po
głosowaniu w protokóle zapisuje się sposób jego glosowania nad projektem uchwały Rady” Jest to forma
zastępcza głosowania imiennego.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, co ustawodawcy przeszkadzało żeby zmienić ? jakaś racja
musi za tym stać.
Radca Prawny Sławomir ostrowski wyjaśnił, że jeżeli ustawodawca przepisem szczególnym wprowadził ten
tryb glosowania w odniesieniu do jednej kwestii to zasygnalizował żeby głosowanie imienne przeprowadzać tylko w tej materii w tej kwestii. A inne argumenty przedstawiła Pani Sekretarz Gminy , brak wymogów, tryb pisarski.
Innych wniosków nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Radnego Dariusza Zięba
o pozostawienie zapisów dotyczących głosowania imiennego w § 21 ust.4 i § 29 pkt.2 .
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 2 głs „za” , przy 1 głs. „wstrzymującym się” i 10 głs. „przeciw” wniosek został odrzucony.
Projekt uchwały z pominięciem odczytania w całości Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/304/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu.
ppkt 12
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową
położoną w Lewinie Brzeskim w pobliżu ul. Kolejowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
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 XXXIX/305/2013 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Do pkt 11
Podjęcie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
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Projekt oświadczenia stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
Przewodniczący rady Waldemar Włodek dodał, że temat był dyskutowany i wzbudzał wiele kontrowersji
dlaczego My musimy wyrażać opinię na temat interpretacji przepisów niemniej tak jest, że jeżeli tego nie
zrobimy nasz mieszkaniec swoich celów może nie zrealizować. W związku z tym prosi o głosowanie za przyjęciem tego oświadczenia.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt oświadczenia 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 oświadczenie w powyższej sprawie.
Oświadczenie stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokółu.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski przez radnych i tak dla :
1. Pana Stefana Kachel dot.
1) wykonania dodatkowych punktów świetlnych - informował, że ma być finansowane zapotrzebowanie na dodatkowe punkty świetlne i przystąpienie do Aglomeracji Opolskiej stwarza nam możliwość
uzyskania dofinansowania. W jakiej kwocie i na ile w tej chwili nie wiemy .Natomiast wiemy, że w
RPO jest zapis, że gminy należące do Aglomeracji Opolskiej będą mogły z takiego dofinansowania
skorzystać . Szacuje, że możemy uzyskać dofinansowanie na około 100 do 200 punktów świetlnych .
Ile szczegółowo nie wiemy i jak tylko będzie nabór to wtedy w całej gminie tam gdzie tylko będzie zapotrzebowanie i w zależności ile środków przypadnie na nasza gminę to byśmy zrealizowali to zadanie. Trudno powiedzieć czy będzie to za pół roku, czy za dwa lata gdyż jest to zapisane w RPO na lata
2014 – 2020 Marszałek Województwa zapowiada, że dla aglomeracji będą nabory w pierwszej kolejności ale co to znaczy trudno powiedzieć. Chyba, że Sołectwo któreś z funduszu sołeckiego przeznacza środki na taki cel to wówczas realizujemy,
2) poczekalnia PKP – rozważymy taką możliwość, będziemy się starali wzorem lat ubiegłych,
2. Pana Zbigniewa Gąsiorowskiego w spawie :
1) ustawionego na chodniku worka na gruz podjęte zostały działania na razie bezskutecznie ale będziemy realizować,
2) nagroda dla Prezesa Spółki ZMK , jest możliwość po zakończeniu roku budżetowego Rada Nadzorcza jeżeli będzie wynik pozytywny Spółki może wnioskować o przyznanie nagrody . Jako Zgromadzenie Wspólników może taka nagrodę przyznać.
3. Roberta Laszuk odnośnie artykułu P. Ludwika Juszczak odnośnie skanalizowania i manipulacji faktami w
tymże artykule przygotowane zostało pismo , które zostało rozdane Radnym , wysłane zostanie do
mieszkańców osiedla Mickiewicza z uwagi, że nie otrzymali Sołtysi odczytał jego treść:
„W związku z pojawiającymi się w opinii publicznej nieprawdziwymi oraz rozbieżnymi informacjami
dotyczącymi sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych z osiedla „Mickiewicza” w Lewinie Brzeskim oraz
działaniami i planami Gminy Lewin Brzeski w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, pragnę poniżej przedstawić zakres działań i planów jakie zostały przeze mnie podjęte w przedmiotowym zakresie.
Na wstępie kilka zdań tytułem wprowadzenia.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zawsze przedsięwzięciem wysoce kosztownym, które każdorazowo w sposób znaczny obciąża budżet inwestora. Eliminuje to praktycznie możliwość realizacji tych
przedsięwzięć finansując je środkami własnymi. Stąd Gmina Lewin Brzeski, jak i szereg innych Jednostek
Samorządu Terytorialnego, realizuje inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową z wykorzystaniem środków
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pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach aktualnie dostępnych programów operacyjnych.
W 2011 roku Gmina Lewin Brzeski zakończyła dwie bardzo kosztowne przedsięwzięcia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla wsi Nowa Wieś Mała, Kantorowice
w zakresie zlewni PK-3 i PK-4 oraz w przeważającej części miasta Lewin Brzeski (obejmujące ulice: Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich, Kilińskiego, Zamkowa, Krótka, Kopernika, Moniuszki, Konopnickiej, Piasta Kołodzieja). Realizacja w/w zadań uwarunkowana była w głównej mierze możliwością aplikowania o środki pomocowe UE w ramach dostępnych programów, czyli: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 oraz ze względów oczywistych możliwościami finansowymi gminy. Harmonogram naborów wniosków
w ramach RPO WO 2007-2013, w ramach którego możliwe było aplikowanie o środki pomocowe dla obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miast zakładał ostatni nabór wniosków dla terenów
miejskich w 2010 roku. Od tego czasu do dnia dzisiejszego nie pojawiła się możliwość aplikowania o środki
pomocowe dla terenów „miejskich”. W związku z powyższym podjąłem decyzję o przystąpieniu do kanalizowania dalszych obszarów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Przy kolejnym naborze ze środków
PROW 2007-2013 za pośrednictwem gminnej spółki U.W-K. HYDRO-LEW zrealizowana została inwestycja
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kantorowice w zakresie zlewni PK-1 i PK-2. Realizacja tej inwestycji
została ukończona w roku bieżącym.
Nie znaczy to jednak, iż zaprzestałem działań zmierzających do poprawy infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie miasta Lewin Brzeski. Największym z dotychczas nierozwiązanych
kompleksowo obszarów miasta pod kątem gospodarki wodno-ściekowej pozostaje osiedle domków jednorodzinnych zwane potocznie „osiedlem Mickiewicza”. W tym rejonie odprowadzenie ścieków odbywa się
obecnie poprzez system kanalizacji ogólnospławnej, czyli jednym kolektorem odprowadzane są ścieki zarówno deszczowe jak i sanitarne, co jak się dowiaduję nie jest do zaakceptowania przez jednego z radnych
Rady Miejskiej obecnej kadencji, zamieszkującego przedmiotowe osiedle. Bezspornie budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza jest potrzebna, jednakże z uwagi na jej koszt który (według kosztorysu) wynosi ok. 4,0 mln złotych oraz wspomniany wcześniej brak możliwości aplikowania o środki pomocowe w ramach programów UE, jest obecnie zadaniem zbyt trudnym do udźwignięcia pod kątem finansowym,
co każdy kto przeanalizuje aktualny budżet Gminy Lewin Brzeski może bez trudu stwierdzić. Celem jednak
poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Mickiewicza podjąłem starania dotyczące wykonania krótkiego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącego kolektor kanalizacji zlokalizowany w obrębie
ronda z istniejącym kolektorem w ulicy Narutowicza. Pozwoli to w przyszłym roku na uregulowanie odprowadzenia ścieków z tego osiedla.
Z przykrością jednak stwierdzam, iż w związku ze wzmożonymi w ostatnim czasie kontrolami jednostek
odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego (przeprowadzonymi na wniosek p. Ludwika Juszczaka),
zmuszony zostaję do rozważenia możliwości odcięcia przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci ogólnospławnej dla budynków znajdujących się na osiedlu Mickiewicza. Będzie to skutkowało dla mieszkańców koniecznością powrotu do korzystania ze szczelnych zbiorników wybieralnych, czyli szamb. Obecna kanalizacja
ogólnospławna będzie wtedy funkcjonowała wyłącznie jako deszczowa.
Reasumując pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, że gospodarka wodnościekowa w gminie jest przeze mnie traktowana jako priorytetowa, na bieżąco monitoruję możliwości aplikowania o kolejne środki pomocowe a nadrzędnym obecnie celem inwestycyjnym jest wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej w całym obszarze Aglomeracji Lewin Brzeski. Dokumentacje formalno-prawne
dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych ośmiu miejscowościach z terenu gminy, w których
posiadaniu jest tut. Urząd Miejski są tego niezbitym dowodem.”
Radny Robert Laszuk powiedział, że skoro Gmina ma ponosić potężne kary na wniosek Pana Ludwika Juszczaka za zanieczyszczanie środowiska, może trzeba jak najszybciej rozważyć to. Jest kilka firm na terenie
Gminy, które mają koncesje na wywóz nieczystości płynnych i wrócić do „króla ćwieczka”. Albo zamiast
poczekać na środki zewnętrzne, które w poprzednich latach były ale z przyczyn wspomnianych wcześniej
nie zostało to zrobione, więc trzeba to po prostu skalkulować co się bardziej opłaci.
4. Romana Pudło w sprawie :
1) remontu ubytków w ul. Kościuszki zostało zrealizowane, przyjmuje podziękowanie a tak naprawdę
to zasługa Zarządu Dróg Powiatowych ale myśmy wnioskowali,
2) oznaczenie wjazdu na ul. Kolejową z ul. Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim – wznowimy wniosek
w tej sprawie.
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5. Pana Ludwika Juszczak w sprawie :
1) ustawienie znaku ograniczającego wjazd na osiedle Mickiewicza samochodów powyżej 3,5t - przeanalizujemy, jeżeli taka potrzeba wynika z oznakowaniem wystąpimy do Starosty Powiatowego ,
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jeżeli taką zgodę otrzymamy znak taki ustawimy,
2) dlaczego na BIP nie ma uchwał Rady Miejskiej – odpowiedź udzieli na następnej sesji.
6. Sołtys P. Weronice Niemczyk z Golczowic – przyjmuje podziękowanie,
7. Sołtys P. Elżbiecie Ubowskiej z Jasiony – rodzina, która ucierpiała w pożarze straciła wszystko, pierwszą
pomoc uzyskali od M-GOPS , zaproponowane zostało mieszkanie w Mikolinie w budynku po byłym PGR,
nie przyjęli ze względu na zbyt dużą odległość . Zaproponowany został lokal mieszkalny w Łosiowie ,
tylko nie jest jeszcze przygotowany do zasiedlenia. Prezes Spółki ZMK szykuje aby lokal doprowadzić do
stanu umożliwiający zamieszkanie, tak że za tydzień 10 dni będą mogli się wprowadzić. Na stronie internetowej Urzędu jest numer rachunku bankowego, na który można wpłacać środki. Dodatkowo wystąpimy do dużych składów budowlanych o ewentualną pomoc materialną czy finansową. Wystąpiliśmy z prośbą do PZU o szybkie oszacowanie strat i z tego co wiadomo był w dniu dzisiejszym rzeczoznawca, który wyceni straty, ubezpieczony był tylko budynek bez wyposażenia.
8. Sołtysa P. Alojzego Witoń z Wronowa w sprawie :
1) składa gratulacje za zajęcie 4 miejsca za koronę na dożynkach powiatowych,
2) odnośnie sesji będziemy rozmawiać z Przewodniczącym Rady, czy wprowadzimy dodatkowe stoliki, ponieśliśmy pewne koszty , choćby zakup nagłośnienia i niektórym się podoba,
3) odnośnie drogi równoległej to może w przyszłorocznym budżecie wrócimy do tematu natomiast
odnośnie drogi powiatowej wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych o wyremontowanie i ustawienie płotów śnieżnych bo rzeczywiście w ubiegłym roku nie było i był trudny przejazd drogą,
9. Sołtysa P. Zbigniewa Wierzbickiego z Mikolina dot. mieszkańców przysiółka Piaski , nie jest to sprawa
Gminy – mieszkańcy decydując się na kupno lokalu mieszkalnego powinni sprawdzić , co do danej nieruchomości przynależy,. Niezależnie od tego sprawdzimy i poinformujemy.
10. Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta P. Andrzeja Grabnego w sprawie :
1) rozważenie przeniesienia sesji - odpowiedź na ten temat udzielona została wcześniej,
2) wycinka suchych drzew – w rynku już wystąpiono o pozwolenie .
11. Sołtysa P. Stanisława Piszczek z Przeczy dot. naprawa drogi z Przeczy do Rasek chcemy jak najszybciej
wykonać natomiast drogę na osiedlu są środki i prowadzimy postępowanie w tej sprawie.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem
1) czy ustawienie słupków na ulicy Kolejowej jest wymogiem obligatoryjnym ustawy o ruchu drogowym ?czy jest uznaniowo?
2) ile wyniósłby skrót pomiędzy kolektorami - łącznik ul. Mickiewicza i Narutowicza?
Burmistrz Artur Kotara odpowiadając na zapytanie wyjaśnił, na zapytanie :
1) właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i nie może nic postawić na swojej drodze, jeżeli
nie ma pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Marszałku
Województwa . Na składane wcześniej wnioski w tej sprawie Zarząd Dróg Wojewódzkich
występował w tej sprawie do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , która negatywnie zaopiniowała niniejszy wniosek.
2) w tej chwili te ścieki trafiają na oczyszczalnie, gdy jest duży opad deszczu wtedy przepompownia
nie jest w stanie przepompować i nadmiar ścieków trafia do rowu z rowu oczywiście do rzeki. Natomiast to przepięcie i przepompownia w rejonie począwszy od ronda w rejonie ul. Krasickiego
i Narutowicza pozwoli na wprowadzenie od razu wszystkich tych ścieków do ul. Narutowicza i wtedy niezależnie od ilości wód, która będzie przepływała całość wpływa na naszą oczyszczalnię ścieków. Poprosiłem Prezesa Spółki „Hydro-Lew” ,który złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska o pożyczkę na ten cel , jesteśmy już na liście priorytetowej . Wniosek będzie
się krystalizował i lada dzień fizycznie na dofinansowanie na przyszły rok zostanie złożony , są tam
dwie możliwości jedna w większym zakresie druga w mniejszym . Większy zakres kosztuje 400.000,zł. , mniejszy 200.000,-zł. W połowie października będziemy rozmawiali z Prezesem Spółki w jakim
kierunku pójdziemy , czy Spółkę stać aby spłacać całą pożyczkę, czy trzeba będzie wspomóc przez
Gminę. Fakt tej inwestycje to tylko skierowanie ścieków na oczyszczalnie . Natomiast niezależnie
od tego należy na osiedlu Mickiewicza wybudować kanalizację sanitarną , ponieważ kanalizacja burzowa wykonana jest z rur betonowych nie przystosowanej do tego aby przyjmować ścieki sanitarne.

15
Radny Mieczysław Adaszyński proponuje uściślić przedstawione przez Burmistrza pismo do radnych
i mieszkańców osiedla Mickiewicza o zapis z określeniem terminu odłączenia przyłączy z budynków do
kanalizacji burzowej.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że uzależnione jest to od otrzymanego na piśmie polecenia od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , że do końca roku trzeba przedstawić operat, pozwolenie budowlane
i decyzje na ten cel do końca roku.
P. Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem do radnego Ludwika Juszczak, czy artykuł, który umieścił na
łamach prasy był konsultowany z mieszkańcami osiedla, czy jest autorstwa Pana Radnego?
Radny Ludwik Juszczak wyjaśnił, że celem tego artykułu było przeciwdziałanie odprowadzania wód ściekowych do Nysy Kłodzkiej. Stan ten nie może się utrzymywać w nieskończoność . Z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, że wystarczy kwota 200.000,- może 400.000 zł. żeby przynajmniej w części sprawę tą załatwić, przez budowę przepompowni. Byłoby fajnie gdyby w tym piśmie, w tej informacji , żeby ona się kończyła na stwierdzeniu, że „ celem jednak poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Mickiewicza podjąłem starania dotyczące wykonania krótkiego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącego
kolektor kanalizacji zlokalizowany w obrębie ronda z istniejącym kolektorem w ulicy Narutowicza. Pozwoli
to w przyszłym roku na uregulowanie odprowadzenia ścieków z tego osiedla”. Zdanie kolejne mówiące o
tym, że „ zmuszony zostaję do rozważenia możliwości odcięcia przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci
ogólno –spławnej dla budynków znajdujących się na osiedlu Mickiewicza” i tutaj uwaga Pana Radnego Adaszyńskiego, żeby określić termin, kiedy mieszkańcom zostaną przyłącza odłączone jest to zatrważające. Nie
powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy mieszkańców ukarać za to, że protestowali , mieszkańcy składali
protest w sprawie budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ich osiedlu. Czarę goryczy przelało wylanie się nieczystości ciekłych na ul. Romantycznej – 120 metrów długości kałuża wypełniona fekaliami. Życie na takim
osiedlu to żadna przyjemność gdzie wyjątkowo śmierdzi . W związku z tym jeżeli Pan Burmistrz decyduje się
na te skrajne rozwiązania chce przypomnieć, że mieszkańcy mają zawarte umowy na odbiór ścieków w
związku z tym wielu z nich zlikwidowało szamba , które mieli. W związku z tym zapytanie do Pani Skarbnik
Gminy , czy z chwilą odcięcia mieszkańców od kanalizacji , czy ma Pani zagwarantowane pieniądze na hotele
dla mieszkańców bo w jaki sposób będą mogli oni funkcjonować. Kolejne pieniądze na to żeby wybudować
mieszkańcom szamba, bo mieszkańcy mieli szamba i je zlikwidowali . Myśli, że to załatwienie sprawy przez
Pana Burmistrza , które wskazał przed zdaniem mówiącym o wyłączeniu ale mówiącym o tym ,że zostanie
wybudowana przepompownia ścieków i problem zostanie załatwiony przynajmniej w części , ścieki trafią
na oczyszczalnie będzie to sukcesem wspólnym i mieszkańców i Gminy. Wprowadzanie zbiorowej odpowiedzialności , bo Radny gdzieś tam napisał że coś Mu się nie podoba uważa, że jest co najmniej nie na miejscu.
Gazety są po to żeby można było coś w nich pisać. Pan Radny Piotr Barszcz tutaj mówi, że są to kłamstwa.
Pyta się Pana radnego Piotra Barszcz jakie kłamstwa , na czym mają one polegać , bo mówienie w taki sposób to są jakieś insynuacje . Pod tym wszystkim podpisał się, nie może patrzeć na to, że do Nysy Kłodzkiej
płyną ścieki i tyle co w tej sprawie ma do powiedzenia.
Burmistrz Artur Kotara ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy zwrócił uwagę, że w artykule Pan
Rady napisał nieprawdę, że Burmistrz zamiast wybudować kanalizację na pańskim osiedlu wybudował w
miejscowości Kantorowice specjalnie dla Pana Zastępcy Burmistrza , tak jest dokładnie napisane. Jest to
nieprawda . Po drugie kierując się tym co Pan powiedział przed chwilą , sugerował Pan, że teraz Pan Burmistrz wspaniale działa . Na wiosnę tego roku zgłaszał Pan wniosek na piśmie w tej sprawie , było pismo od
mieszkańców osiedla. Udzielona została odpowiedź , że został już złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez Spółkę „Hydro-Lew” gdzie poprzez ten wniosek temat ten został umieszczony na liście priorytetowej na rok przyszły. W związku z czym powstała dokumentacja projektowa i w tej
chwili wniosek ten jest już uzupełniany po to żeby można było to fizycznie zrobić. Pan o tym dobrze wiedział
i wszyscy inni, którzy się tym tematem interesowali a teraz Pan odwrotnie mówi, ze gdyby Pan wiedział
wcześniej to tego by Pan nie napisał. Informacje o tym, że w przyszłym roku będzie to realizowane , na sesji
o tym informował i udzielił pisemnej informacji na ten temat. Informuje Pana, ze więcej na piśmie nie będzie udzielał odpowiedzi bo Pan albo nie czyta albo ignoruje wysłane pisma. Proszę przyjąć to do wiadomości. Pytania do Pani Skarbnik czy Gmina ma środki zabezpieczone, nie ma bo nie ma takiej potrzeby , bo Pan
wie jako Radny, że Gmina nie ma prawa na prywatnej nieruchomości pokrywać budowy jakiejkolwiek inwestycji. Proszę kolegów radnych i Sołtysów nie wprowadzać w błąd. Każdą umowę można wypowiedzieć,
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proszę sobie przeczytać w tej umowie jakie są warunki wypowiedzenia tej umowy, tak że można poprzez
Spółkę to zrobić. Jeżeli ma otrzymywać kary i Gmina ma cierpieć z tego tytułu , nie może Gminy narażać na
koszty z tego tytułu, że Pan pisze skargi.
Radny Ludwik Juszczak powiedział, „czyli krótko mówiąc może się spodziewać , bo był przeciwnikiem i jest
przeciwnikiem tego, że wybudowano Orlika w parku miejskim , więc chyba dostanie zakaz wstępu do parku
miejskiego, bo tak to będzie można odczytać. Sądzi, że w najbliższym czasie otrzyma pismo w tej sprawie”.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek dodał, że trzeba się zastanowić, czy taka szczytna organizacja ,
której Pan mieni się członkiem jak Stowarzyszenie Stop korupcji , czy powinno działać naprawdę, czy zajmować się oszczerstwami. Gdyż też został pomówiony w tym temacie, myśli, że ten Pan, który napisał o
cięciu drzew zajmie się rzetelną pracą a nie opluwaniem ludzi . Niech zajmie się robotą, bo życzy Mu żeby
wytropił jakąś korupcję z całego serca. Póki co nie szanuje naprawdę tego co zostało zrobione faktycznie na
rzecz Gminy.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono wniosków oraz nie przekazano informacji.
Radny Robert Laszuk ogłosił , że w dniu 10 października 2013r. (czwartek) o godz. 9 00 Komisja Rozwoju
Gospodarczego spotka się w Łosiowie gdzie zapozna się ze stanem realizacji inwestycji „budowa Sali gimnastycznej” .
Radny Zbigniew Gąsiorowski zaprasza w imieniu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na
imprezę, która odbędzie się w dniu 29 września 2013r. o godz. 1930 na występy zespołu OKTAWA, wstęp
wolny.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1630 zamknął
obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej.
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