PROTOKÓŁ NR XL/2013
z XL sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 października 2013 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XL sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Radnych,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego,
− Kierowników Wydziałów,
oraz zaproszonych gości :
− Dyrektorów Gimnazjów, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Przedszkoli z gminy Lewin
Brzeski,
− Komendanta Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Sołtysów,
wyborców biorących udział w obradach
Do pkt 2
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji Radni – Władysław Górka, Stefan Kachel, Dariusz Kraiński i Anna Zacharewicz.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako
pkt 12 dodatkowego tematu - Podjęcie oświadczenia w sprawie zapisów 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. dla
terenu elementarnego określonego w w/w planie symbolem 2 KP.
Projekt oświadczenia dotyczący niniejszego tematu został przed obradami sesji przekazany radnym.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad zgodnie ze złożonym wnioskiem
w pkt. 12 niniejszy temat, natomiast dotychczasowy pkt 12 i kolejne otrzymują numerację od 13 wzwyż.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głs. „za” przyjęła zgłoszony wniosek.
Wobec powyższego porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 09 września 2013r.
do dnia 11 października 2013r.
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10. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 – 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie,
2) określenia stawek podatku od nieruchomości,
3) zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
12. Podjęcie oświadczenia w sprawie zapisów 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. dla terenu elementarnego
określonego w w/w planie symbolem 2 KP.
13. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim protokółu z przeprowadzonej
kontroli.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał Radnym, że obrady sesji są prowadzone zgodnie
z zapisami uchwalonego nowego Statutu Gminy, który już obowiązuje.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z poprzedniej XXXIX sesji w bieżącej kadencji , która odbyła się w dniu 24 września 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
możliwość zapoznania się z jego treścią oraz poprawkami wprowadzanymi przez Radnych.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, jakie poprawki wprowadzone zostały do protokółu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Radny Robert Laszuk wniósł zmianę stylistyczną do treści swojej wypowiedzi w pkt Interpelacje i wnioski Radych – zmiana redakcyjna tekstu wypowiedzi zostanie dołączona do
przyjmowanego protokółu.
Radny Ludwik Juszczak poinformował, że wprowadzona zmiana nie została przesłana radnym do zapoznania
się.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, że ze zmianą treści wypowiedzi radnego można było zapoznać się w Biurze Rady.
Innych uwag do treści protokółu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXIX sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2013r.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 10 głs. „za” przy 1 głs. „ wstrzymujących się” przyjęła niniejszy
protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
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Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w imieniu mieszkańców ulicy Opolskiej w Skorogoszczy w n o s i
o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o naprawę zapadniętego chodnika na ul.
Opolskiej na wysokości trzeciej posesji za skrzyżowaniem w kierunku Przeczy.
Następnie złożył podziękowanie Burmistrzowi za wykonanie częściowego remontu nawierzchni ulicy Słowackiego w Skorogoszczy oraz doposażenie boiska do piłki nożnej w parku w Skorogoszczy.
Innych interpelacji i wniosków nie zgłoszono.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski :
Sołtys Grażyna Michalska z Buszyc prosi o doprowadzenie oświetlenia na teren gdzie zamontowany jest
sprzęt sportowy.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek przedstawił następujące pisma :
1) w związku z zapytaniem Prezesa Sądu Rejonowego w Brzegu o zabezpieczenie niezbędnej ilości miejsc pracy dla skazanych, którzy będą wykonywać prace społeczno użyteczne - Burmistrza Lewina Brzeskiego pismem z dnia 10 października 2013r. wskazał podmiot, w którym będą wykonywali kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych w 2014r.
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
2) przesłane przez P. Marianny Klyshnikovej z Kazachstanu w sprawie podjęcia przez Gminę Lewin Brzeski
procedury repatriacyjnej (odstąpiono od czytania pisma za zgodą Rady) oraz przygotowaną odpowiedź
na niniejsze pismo, która odczytał.
3) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu , które w załączaniu przekazuje wniosek P. Małgorzaty
Mazur - Migacz o przeprowadzenie kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu weryfikacji kryterium przyznawania przez urzędników pomocy w formie świadczeń / zasiłków a w szczególności
z rejonu miejscowości Strzelniki - proponując aby temat wniosku stał się przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej w planie kontroli w roku przyszłym.
Radni przez aklamację zaaprobowali przedstawioną propozycję.
4) Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych z prośbą o nie podwyższanie obciążeń podatkowych, na
które składa się podatek od środków transportowych – pismo przekazane zostanie Burmistrzowi Lewina
Brzeskiego do załatwienia zgodnie z kompetencją.
5) Wniosek do budżetu gminy na 2014 rok złożony przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu z dnia
03 października 2013r.
6) Prośba rodziców dzieci uczęszczających do Centrum Dziecięcej Aktywności, Niepublicznego Żłobka i Klubu
Dziecięcego „Mały Staś” w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 52 zwracają się o dofinansowanie pobytu
dzieci w placówce - pismo zostanie przekazane Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do załatwienia zgodnie
z kompetencją.
7) Pismo Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski - udzielono odpowiedzi, iż na najbliższej sesji rady zostanie podjęta
uchwała o wprowadzenie zmian zapisów naruszających prawo.
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Pisma, które nie zostały odczytane są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
8) informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez :
a) Przewodniczącego Rady
b) Urząd Skarbowy w Brzegu
− radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
− zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
− Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Z uwagi na nieobecność Radnych Powiatowych temat nie był realizowany.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 09 września
2013r. do dnia 11 października 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie 6 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła niniejsze sprawozdania
Do pkt 10
Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 – 2013.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie – 5 głs. „za” , przy 1 głs. „ wstrzymujących się”
Zapytanie do Dyrektorów Szkół zgłosił Radny Roman Pudło.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim P. Zdzisław Biernacki.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszej informacji.
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Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła niniejszą informację.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.
Do pkt 11
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
zmian w budżecie,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - 5 głs. „za” przy 1 głs. „ wstrzymujących się”
Burmistrz Artur Kotara wniósł autopoprawkę do projektu niniejszej uchwały.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Omówienie projektu uchwały uwzględniającego autopoprawkę dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Zapytanie zgłosił Radny Roman Pudło.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/306/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
określenia stawek podatku od nieruchomości,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
− Rozwoju Gospodarczego - po zapoznaniu się z projektem uchwały wnosi o obniżenie proponowanych
stawek podatku w § 1 ust.2 od budynków lub ich części :
a) w pkt.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej z kwoty
22,60 zł na kwotę 22,35 zł (3 głs „za” przy 2 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymującym się”),
b) w pkt. 5 lit. c pozostałych: z kwoty 6,20 zł na kwotę 6,10 zł. (jednogłośnie 6 głs. ”za”)
pozostałe proponowane stawki podatku zaopiniowała pozytywnie,
− Rolnictwa i Ochrony Środowiska - po zapoznaniu się z projektem uchwały wnosi o zmianę stawki podatku w § 1 ust.2 od budynków lub ich części - pkt.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej z kwoty 22,60 zł na kwotę 22,40 zł (2 głs „za” przy 1 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymującym się”) ,
pozostałe proponowane stawki podatku zaopiniowała pozytywnie,
Innych wniosków nie zgłoszono.

6
Wobec przedstawionych stanowisk Komisji Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie
jako najdalej idący wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Rada Miejska w wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za”
przyjęła wniosek.
Projekt uchwały po wprowadzonych zmianach zgodnie z przyjętym wnioskiem odczytał Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/307/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady informując, że konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu iż zakończyła się kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwach Nowa Wieś Mała i Stroszowice. Jednak z uwagi na nieobecność /usprawiedliwioną/ Sołtysów nie możemy złożyć podziękowań za pracę
na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtysi złożyli pisemną informacje o swojej działalności w okresie kadencji, która stanowi załącznik Nr 16 i 17
do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XL/308/2013
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Do pkt 12
Podjęcie oświadczenia w sprawie zapisów 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. dla terenu elementarnego
określonego w w/w planie symbolem 2 KP.
Wprowadzenia do omawianego tematu dokonał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek i Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji P. Marcin Kulesza.
Zapytania do tematu zgłosili Radny Roman Pudło, Radny Robert Laszuk i Radny Ludwik Juszczak.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza oraz Przewodniczący Rady.
Z uwagi na nie wypracowanie stanowiska do niniejszego tematu oraz wątpliwości zgłaszanych przez Radnych Przewodniczący Rady zaproponował odłożenie podjęcia decyzji na kolejną sesję.
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W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za”
przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady.
Do pkt 13
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim protokółu z przeprowadzonej zgodnie z planem pracy Komisji kontroli w dniu 23 września 2013r., której zakres obejmował „Kontrolę
procedury przetargowej i umowy na dzierżawę urządzenia pomiaru prędkości „
Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak poinformował, że protokół z przeprowadzonej kontroli jest obszerny i z jego treścią radni mają możliwość zapoznania się w Biurze Rady. Następnie przedstawił w skrócie przebieg przeprowadzonej kontroli .
Zapytań do omawianego protokółu nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z przeprowadzonej kontroli
przez Komisję Rewizyjną.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła protokół.
Protokół stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Do pkt 14
Realizacje interpelacji i w wniosków zgłoszonych przez radnych na poprzednich sesjach przedstawił
Przewodniczący Rady.
Informacja stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Do pkt 15
Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Artur Kotara poinformował gdzie i jak będą organizowane obchody Święta Niepodległości Polski a
mianowicie w trzech głównych miejscowościach naszej Gminy w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy.
Do pkt 16
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara poinformował jak zostaną zrealizowane wnioski zgłoszone na dzisiejszej sesji.
Do pkt 17
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16 20 zamknął
obrady XL sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

