PROTOKÓŁ NR XLV/2013
z XLV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 25 lutego 2014 r. w sali oświatowej
Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Otwierając obrady XLV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie
13ºº Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Skarbnika Gminy Urszule Smolińską,
− Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
− Radnych.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 11 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał. Nieobecni nie usprawiedliwieni Radny Piotr Barszcz, Radny Jacek Kieroński, Radny Piotr Świder, Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1, 2 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że w związku z nieobecnością Radnego Piotra
Barszcz , który był wybrany na Sekretarza obrad na czas kadencji zachodzi konieczność powołania Sekretarza dzisiejszych obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński zaproponował na Sekretarz obrad dzisiejszej sesji Radnego Dariusza Kraińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” wybrała na Sekretarza obrad Radnego
Dariusza Kraińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek , poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 lutego 2013r w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ,który następnie odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
W związku z wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.,
2) o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi
o jego zmianę.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Dariusz Zięba z Skorogoszczy :
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1) w związku z zaoraniem części drogi ok. 200m wnosi o sprawdzenie przebiegu ulicy Za Nysą w Skorogoszczy,
2) wnosi o interwencje w sprawie plagi gryzoni w budynkach przy ul. Zamkowej (budynki po magazynach przy parku) w Skorogoszczy.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan.
Zapytania do projektu uchwały zgłosili :
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o udzielenie informacji, jakie jest zadłużenie z tytułu nie wnoszenia
opłaty za media przez mieszkańców?
Odpowiedzi udzielił Prezes Spółki Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” P. Ireneusz Szporek informując, że zaległość w opłatach dotyczy tej samej grupy osób, jednak po interwencji regulują opłaty.
Podwyżka opłat wzrosła o minimalny stopień inflacji, nie został przekroczony stopień inflacji . Jak wynika
z tabel wzrost wynosi 0,12 zł – 0,13 zł na 1 m3 , w ciągu miesiąca ten wzrost dla jednej osoby wynosi nie
cały 1 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są grupy społecznego wobec których jesteśmy bezradni
w ściągalności zobowiązań?
Prezes Spółki Ireneusz Szporek wyjaśnił, że wśród indywidualnych odbiorców nie ma , są trudności ze ściągalnością zobowiązań natomiast jeżeli chodzi o zakłady, które ogłosiły upadłość trudno jest wyegzekwować
uregulowanie zobowiązań, w związku z czym dokonywane są odpisy z zysku i tym anuluje się te zaległości.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem w sprawie:
- kosztów wykonania przyłącza do budynku,
- opłat za wody opadowe.
Prezes Spółki Ireneusz Szporek poinformował, że stawki opłat za przyłącza nie uległy zmianie. Następnie
zapoznał z propozycją zmian ustawy o zaopatrzeniu w wodę w części dotyczącej przyłączy kanalizacyjnych
i wodociągowych.
Odpowiedzi na drugie zapytanie udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że większość wód stanowiących
wody opadowe wpływa na oczyszczalnie ścieków . Jak dotychczas Rada Miejska nie wprowadziła dodatkowej opłaty z tego tytułu dla naszych mieszkańców. Tak naprawdę nie jest trudno wprowadzić, bo można
każdemu właścicielowi nieruchomości wyliczyć opłatę i wystawić rachunek.
Prezes Spółki Ireneusz Szporek dodał, że cenę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych musimy wstawić gdyż jest to wymóg ustawowy. Trudno jest obciążyć właścicieli dróg, a najprościej właścicieli
nieruchomości . Póki nie jest ta opłata ustawo unormowana nie pobiera się jej.
Na tym zakończono dyskusję.
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Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/341/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że
Wojewoda Opolski w trybie nadzoru zakwestionował zapis uchwały dotyczący wejścia w życie w związku
z tym zachodzi konieczność zmiany uchwały w tej części poprzez wprowadzenie zapisu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. podjęła Uchwałę Nr XLV/342 /2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując,
że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów , które następują w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokości 100.000zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali
sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie etap II”
Zapytania i uwagi :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa hali sportowej?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że termin zakończenia przewiduje się w miesiącu
kwietniu br.
U w a g a : Stan radnych wynosi 12 doszedł Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/343/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
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Burmistrz Artur Kotara udzielił informacji w jaki sposób będą załatwiane wnioski zgłoszone na dzisiejszej
sesji.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady a mianowicie :
1) kolejne pismo złożone w dniu 12 lutego 2014r. przez Pana Kazimierza Życkiego zam. Mikolin ul. Parkowa 1/2 dot. spraw mieszkaniowych – proponuje przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kompetencją Burmistrzowi Lewina Brzeskiego,
Rada Miejska poparła propozycję Przewodniczącego Rady w sprawie przekazania niniejszego pisma do
załatwienia zgodnie z kompetencją.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, o konsekwencje płacenia podatku od nieruchomości, jest
cześć mieszkańców gminy, która nie płaci ponieważ ma świadomość tego, że po pięciu latach umarza
się dług, czy jest to prawdą?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że nie doprowadzamy do tego żeby zobowiązania wobec
gminy uległy przedawnieniu. Gmina podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należności i ich nie
przedawnienia.
2) pismo w sprawie opłaty za odpady komunalne otrzymane do wiadomości Przewodniczącego Rady w
dniu 25 lutego 2014r. złożone przez P. Stanisława Serafin zam. Wronów 37,
3) wniosek obywatelski, który wpłynął do Przewodniczącego Rady o podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy dla ronda w Lewinie Brzeskim , mieszkańcy Lewina Brzeskiego przygotowali materiały zebrali
podpisy wnioskując o to żeby rondo położone w Lewinie Brzeskim na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sikorskiego nazwać „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych”.
Na temat „Żołnierzy Wyklętych” mamy historyka, który przy tym temacie bardzo obstaje, jeżeli jest taka
wola to można zaprosić o przedstawienie informacji.
Jest to wniosek obywatelski i Rada musi się wypowiedzieć czy przyjmuje do realizacji, czy jest przeciwna.
W przypadku odrzucenia wniosku trzeba uzasadnić z jakiej przyczyny. Pod wnioskiem podpisało się 244
mieszkańców, jest prawnie przygotowany zgodnie ze Statutem Gminy. Temat poddał pod dyskusję.
Radny Mieczysław Adaszyński proponuje aby nie zajmować się tą sprawą bo w gminie jest naprawdę
wiele problemów palących do rozwiązania i nie musimy zajmować się sprawami o nazwie „Żołnierzy
wyklętych”, jeżeli już dajmy nazwę, która nie będzie nikogo „w oczy kuć” można nazwać rondo „różane”
wykonać nasadzenia i będzie estetycznie i nikt nie będzie z tego tytułu miał pretensji i zastrzeżeń. Historie jak wiemy w naszym państwie polskim piszą tylko i wyłącznie politycy, historycy właściwie nie
mają nic do powiedzenia i to jest już można powiedzieć zapoczątkowanie kampanii wyborczej do samorządu gminnego i nie tylko, która się odbędzie jesienią. Wśród „żołnierzy wyklętych” były osoby, które
zasługują na uznanie ale są postacie, które nie mają jednoznacznej opinii, nie można stwierdzić wprost,
że naprawdę był bohaterem i stał na straży państwa polskiego i był patriotą. Dopóki historią będą zajmować się politycy, my nie jesteśmy władni, tylko będzie z tego tytułu problem i kłopot. Jest wiele problemów do rozwiązania w gminie pozostawmy ten temat, nie zajmujmy się nim.
Radny Dariusz Zięba jest innego zdania niż przedmówca, ale uważa, że jeżeli nie nasze pokolenie, wie,
że są to unikane tematy ale kilka czy kilkadziesiąt lat temu o powstaniu styczniowym, listopadowym też
trudno było mówić , niektórzy decydenci byli zaangażowani w jakąś kolaboracje, czy współpracę z moskalami to było im ciężko „przełknąć” ten temat. Nie wie jaka jest motywacja, nie wie skąd przedmówca
przypuszcza, że jest to kampania wyborcza bo nie zna tego materiału ale myśli, że chodzi tu o uszanowanie miejsc ludzi, którzy zginęli.

5
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał treść uzasadnienia do wniosku obywatelskiego.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem jaka jest procedura, czy taka sama jak przy nadawaniu
nazw ulicom?
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, że podobnie na wniosek mieszkańców i przed podjęciem uchwały występujemy o opinię do Samorządu Mieszkańców, która nie jest wiążąca.
Radny Roman Pudło odniósł się do wypowiedzi Radnego Mieczysława Adaszyńskiego, że „historię piszą
politycy” jest to nieprawda, historia zapisana jest życiem, tak było a to kto to spisał jest innym tematem.
To, że zginęli ludzie jest faktem autentycznym, wyroki wykonywane w systemie katyńskim wszyscy wiedzą.
Radny Mieczysław Adaszyński powiedział, że jeżeli chodzi o historie to każdy będzie miał swój punkt widzenia na daną sprawę, chodzi o to, że około 5000 osób zginęło po zakończeniu wojny, poprzez żołnierzy wyklętych zupełnie niewinnych osób, taka jest rzeczywistość i taka jest prawda. Historia ta jest
przemilczana.
Radny Robert Laszuk uważa, że przedstawiony temat należy przekazać do zaopiniowania Radzie Samorządu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że po pierwsze w uchwalonym statucie Gminy jest zapis,
pozwalający na podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców – 50 mieszkańców.
Natomiast po drugie jeżeli chodzi o nadawanie nazwy ulic wynika z ustawy o drogach publicznych.
Jest to zwykły wniosek formalny mieszkańców - 244 mieszkańców. Zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego musimy formalnie załatwić wniosek. Jeżeli na chwilę obecną Rada chce nadać tok
sprawie to w formie głosowania musi wypowiedzieć się czy zgłoszony wniosek przyjąć do realizacji.
W przypadku podjęcia decyzji o nie przyjęciu wniosku do realizacji , musi być podane umotywowane
uzasadnienie, bo tak wymaga kodeks postępowania administracyjnego. Dalszy tok postępowania w
przypadku przyjęcie wniosku to jest przekazanie według kompetencji do właściwości Burmistrza, który
wystąpi o opinie do właściciela ronda i Samorządu Mieszkańców.
Burmistrz Artur Kotara przypomniał, że temat ten nie został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji, w związku z tym w dniu dzisiejszym nie może być podejmowana decyzja, jedynie zapoznanie
się. Przewodniczący Rady wprowadzi wniosek do porządku obrad najbliższej sesji i wówczas Rada wypowie się czy przyjmuje wniosek do realizacji, czy też nie. Jeżeli przyjmie to rozpocznie się procedura.
Na tym zakończono temat i Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił kolejne pisma, które
wpłynęły do Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady :
4) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 30/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. nt. opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu, którą odczytał,
5) pismo Starostwa Powiatowego w Brzegu nt. nowego rozkładu jazdy pociągów kursujących na odcinku
Opole Główne – Wrocław Główny w sprawie stanowiska wobec kolejowego rozkładu jazdy pociągów,
6) pismo z Kancelarii Sejmu potwierdzający wpływ Apelu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
7) pisma z Rad Gmin Tarnów Opolski i Kobiór dot. poparcia dla inicjatywy Burmistrza Gminy Zdzieszowice
w sprawie „autonomii gospodarczej Śląska”
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Do pkt 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1405 zamknął
obrady XLV sesji Rady Miejskiej.
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