PROTOKÓŁ NR XLIX/2014
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 27 maja 2014r.w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLIX 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,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− P. Annę Soroczyńską i P. Jadwigę Murgrabia z Powiatowego Urzędu Pracy,
− Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim P. Wojciecha Andruchów i Z-cę Komendanta
Krzysztofa Grąckiego,
− Radnego Rady Powiatu Andrzeja Kostrzewę,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, 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 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek z okazji przypadającego na dzień dzisiejszy 27 maja święta „dzień
samorządu terytorialnego” złożył wszystkim obecnym życzenia.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek:
1. odczytał wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 maja 2014r. o wprowadzenie uchwał do
porządku obrad dzisiejszej sesji w sprawie :
1) zaciągnięcia pożyczki,
2) zaciągnięcia pożyczki,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
4) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
2. przedstawił ustny własny wiosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji podjęcie apelu w sprawie
protestu brzeskich pielęgniarek i położnych.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kolejno przedstawionych wniosków i tak :
1) wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego,
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek.
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2) wniosek Przewodniczącego Rady,
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z XLVIII 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 2013r.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2013r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 kwietnia
2014r. do dnia 12 maja 2014r.
Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
5) nadania nazwy rondu,
6) zaciągnięcia pożyczki,
7) zaciągnięcia pożyczki,
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
9) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Podjęcie oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14
lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Podjęcie Apelu w sprawie protestu brzeskich pielęgniarek i położnych.
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały w sprawie
zaleceń pokontrolnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z XLVIII sesji , która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi
lub poprawki do treści protokółu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy
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wyrazili życzenie otrzymania projektu protokółu oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady
gdzie Radni mieli możliwości zapoznać się z ich treścią.
Poprawek i uwag do treści protokółu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XLVIII sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014r.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła niniejszy protokół.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel z Przeczy w n o s i o przegląd dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Przeczy.
Po ostatnich anomaliach pogodowych, które nawiedziły nasza gminę i naszą miejscowość został uszkodzony
dach na budynku w przedszkolu. Prosi o jak najszybsza interwencję ze względu na zagrożenie życia osób
przebywających w budynku i jego otoczeniu.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i o
1) wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na osiedlu Kolonia w Skorogoszczy ul. Świerczewskiego,
2) na prośbę mieszkańców postawienie toalet na boisku sportowym LZS w Skorogoszczy.
Interpelacja stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej ponawia wniosek o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wykonania ekranów akustycznych przy autostradzie A-4 na wysokości kolonii w miejscowości Sarny Małe.
Radny Roman Pudło, który zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja w gminie po gradobiciu, wstępne
szacunki szkód zwłaszcza w rolnictwie.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa prosi o wystąpienie do Dyrekcji PKP o zdemontowanie części ekranów
dźwiękochłonnych na przejeździe kolejowym w Lewinie Brzeskim. Obecnie ekrany te uniemożliwiają
kierowcy ocenę sytuacji na torach. Usunięcie części ekranów pozwoli kierowcom bezpiecznie przejeżdżać
przez ten przejazd.
Do pkt 6
Przewodniczący Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski :
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny zwraca się z wnioskiem
o poprawę nawierzchni drogi wokół studzienki w ul. Buczka od strony ul. Kościuszki (zapada się asfalt
w wyniku czego powstaje zapadanie się drogi).
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował o uroczystościach i spotkaniach w jakich brał udział
w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił pisma, które wpłynęły do niego i Rady Miejskiej i tak.
1) odczytał pismo z dnia 9 maja 2014r. Nr OWKS.501.1.6.2014 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym zawiadamia, że Zespół ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi i
ochrony wiejskiego krajobrazu dokonał inwentaryzacji i ocenił walory zasobu kulturowego. Wykaz
najcenniejszych wsi dziedzictwa kulturowego obejmuje w naszej gminie wieś Różyna.
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

4
2) Po raz kolejny osoba, która pragnie przeprowadzić badanie naukowe kolejna osoba zwraca się o
udostępnienie danych kontaktowych Radnych – prosi aby w przerwie lub biurze rady osoby, które
zgadzają się na podanie swoich prywatnych e-mail i numeru telefonu mogą takie dane zostawić,
3) wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz pismo Burmistrza w odpowiedzi na wnioski – wystąpienie pokontrolne jest opublikowane na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej a w wersji papierowej z dokumentami można zapoznać się w Biurze
Rady,
Wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego na wystąpienie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
4) Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , w którym odpowiada na przesłany apel dotyczący
stanu obsady kadrowej Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, z którego treścią można zapoznać
się w Biurze Rady,
5) Pismo od Rady Gminy Olszanka wraz z załączoną uchwałą w sprawie apelu dot. podjęcia działań
mających na celu uzupełnienie obsady kadrowej Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Radny Rady Powiatu Brzeskiego Andrzej Kostrzewa poinformował, że w czwartek odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Powiatu. W miesiącu kwietniu nie było sesji, na ostanie sesji Rady Miejskiej przedstawił obszerną informacje o działaniach powiatu brzeskiego.
Do pkt 9
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2013r.
Informacja Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu i Zarządu Miejsko- Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim stanowią załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na zagrożenie intensywnymi opadami deszczu i obradami sztabu zarządzania kryzysowego nie będą obecni zaproszeni goście – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Andrzej Kwiatkowski i Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz Bieda.
Z zaproszonych osób obecni są Komendant i Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
oraz Komendant Straży Miejskiej.
Następnie zwrócił się o zapytania i uwagi do przedłożonych radnym pisemnych informacji na niniejszy
temat.
Komendant Wojciech Andruchów zabierając głos powiedział, że na początku roku była taka sytuacja na
Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, że były 4 wakaty w miesiącu maju 3 wakaty zostały uzupełnione,
pozostał jeden i jedna osoba pozostająca na długoterminowym zwolnieniu lekarskim w związku z urlopem
wychowawczym.
Zapytania do Komendanta w sprawie wakatów zgłosił Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej
Grabny.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się do policji o częstsze kontrole prędkości jazdy samochodów zwłaszcza w terenie zabudowanym.
Radny Piotr Barszcz poruszył temat ustawianych w okresie letnim przy zbiornikach wodnych w Kantorowicach wozów kampingowych, w jaki sposób osoby te stosują się do przepisów o utrzymaniu czystości i porządku np. w związku z brakiem toalet publicznych, koszy itp.
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Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej informując, że w okresie letnim zostanie wzmożona kontrola z pomocą policji przy tych zbiornikach wodnych.
Radny Robert Laszuk kieruje już od lat wniosek w sprawie jazdy samochodów ciężarowych o dużym tonażu
przez ul. Powstańców Śl. i Sikorskiego, prosi o wzmożenie kontroli szybkości jazdy , gdyż zarówno nawierzchnia dróg jak i budynki usytuowane przy ulicach ulegają niszczeniu.
Radny Roman Pudło poruszył temat parkowania samochodów na ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu
z ul. Powstańców Śl. przy przedszkolu, cały pas jest zajęty, kilkakrotnie jadący samochodem do ul. Powstańców Śl. wpada w kolizję z samochodem skręcającym z Powstańców Śl. jeden z nich musi się cofnąć
umożliwiając przejazd, co wiąże się z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Prosi o przyjrzenie się tej sytuacji i ewentualne zmianę organizacji ruchu lub oznakowania.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Rada Miejska przyjęła niniejsze informacje do wiadomości.
Do pkt 10
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2013r.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do obecnych o zadawanie pytań do informacji nt. bezrobocia, którą radni otrzymali w formie pisemnej.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem jaka jest stopa bezrobocia w gminie?
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że w powiecie stopa bezrobocia wynosi 21,9% , według stanu na
dzień 30 kwietnia zarejestrowanych jest 6.487 osób, w mieście i gminie Lewin Brzeski bezrobotnych zarejestrowanych jest 986 osób z tego 161 osób posiada prawo do zasiłku tj. 16%.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy Powiatowy Urząd Pracy posiada dane ile osób zmniejszyło
stopę bezrobocia z powodu wyjazdu do pracy za granicą.
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że takich danych PUP nie prowadzi. W ubiegłym roku ponad 6.000
osób korzystało z usług pośrednictwa zagranicznego w urzędzie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy ilość ofert wpływających do PUP zwiększyła się, czy ulegnie zwiększeniu, jakie są prognozy. Czy na terenie powiatu będą powstawały nowe przedsiębiorstwa.
P. Jadwiga Murgrabia poinformowała, że w roku ubiegłym w jesiennych miesiącach PUP podjął się rozmów z Firmą DONALDSON w wyniku których pod koniec tego roku rozpocznie się rekrutacja na stanowiska
produkcyjne tj. branża filtrów do laptopów i filtrów do klimatyzacji samochodów.
Wychodząc naprzeciw naszych klientów organizujemy szkolenia. Docelowo wstępnie firma zatrudni 200
osób.
Innych zapytań nie zgłoszono i na tym zakończono omawianie niniejszej informacji.
Do pkt 11
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 kwietnia
2014 do dnia 12 maja 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
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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 13 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 14 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała po przeanalizowaniu 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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” przyjęła niniejsze sprawozdanie
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę.
Wznawiając obrady przystąpiono do realizacji pkt 12
Podjęcie uchwał w sprawie :
ppkt 1
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do projektu uchwały nie przedstawiono.
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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/363/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do projektu uchwały nie przedstawiono.
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
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Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/364/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków
częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak odczytał autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego do niniejszego
projektu uchwały, która dotyczy zmiany treści polegającej na określeniu terminu wnoszenia opłaty w § 2
ust.6 „ Opłatę za miesiąc kończący korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę pobiera się z dołu w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca uwzględniając nieobecności dziecka w tym miesiącu.”
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką - jednogłośnie 6 głs. „za” ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką – 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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/365/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
ppkt 4
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do projektu uchwały nie przedstawiono.
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 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/366/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
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ppkt 5
nadania nazwy rondu,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypominając o złożonym
projekcie obywatelskim i przyjęciu przez Radę Miejską wniosku o nadanie nazwy rondu w Lewinie Brzeskim oraz przedstawił opinię Rady Samorządu Miasta, która jest negatywna.
Kserokopia Protokółu Nr 9/2014 z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski stanowi załącznik
Nr 25 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie ( 3 głs. „za”, przy 2 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się” ) projekt uchwały ,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała negatywnie( 1 głs. „za”, przy 3 głs. „przeciw” i 2 głs.
„wstrzymujących się” ) projekt uchwały.
Zapytania i uwagi :
Za zgodą Rady Miejskiej udzielono głosu Członkowi Zarządu Rady Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego Panu Rafałowi Witkowskiemu.
P. Rafał Witkowski na wstępie powiedział, że jak wiadomo Rada Samorządu Miasta zaopiniowała negatywnie pomysł nadania nazwy rondu „Im Żołnierzy Wyklętych”. Rada została wybrana w sposób demokratyczny spośród mieszkańców naszego miasta i reprezentuje ich opinie i stanowiska . Powodów wydania
negatywnej opinii jest kilka : pierwszym z nich wydaje się najważniejszym , jest to, że sama nazwa , inicjatywa rodzi wiele sprzecznych i negatywnych opinii oraz dzieli mieszkańców naszego miasta. Uważa, że
jeżeli coś co dzieli mieszkańców nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ten fakt, że nazwa nie do końca trafna ,
nie do końca przedstawiona w odpowiedni sposób, czy odpowiednim grupom mieszkańców, dzieli naszych
mieszkańców, powinno być w samej tej sytuacji odrzucona. Kolejnym powodem nadaniem tej nazwy , jest
fakt, iż w około 30 miastach ronda posiadają taką nazwę. Uważa, że nie powinniśmy kopiować tych schematów, niezależnie czy one są właściwe, czy niewłaściwe , jest zdania, że nasze miasto posiadając jedno
rondo powinno wymyślić taką nazwę, która będzie identyfikowała go z naszymi mieszkańcami , naszą lokalną społecznością. Nadmienił, że w ostatnim czasie zarówno on jak i inni członkowie Rady, byli z tytułu
pełnionej funkcji atakowani przez grupy związane z tą inicjatywą , co również uważa za negatywne i naganne gdyż żyjemy w państwie demokratycznym i każdy swoje stanowisko powinien przedstawić i nie powinien mieć z tego tytułu żadnych szykan.
Podsumowując wypowiedź zwrócił się do Rady Miejskiej, iż jeżeli nie jest w stanie samodzielnie i jednogłośnie wyrazić stanowiska w tym temacie, jeżeli istnieje taka możliwość to prosi o nie podejmowanie tej
uchwały, jeżeli nie jest w stanie jasno i czytelnie dać sygnału swojego stanowiska i ewentualnie odłożyć ten
temat do czasu, wyborów nowej rady, wówczas czas, który minie pozwoli ochłonąć niektórym i wówczas
decyzje będą bardziej merytoryczne a nie tylko podejmowane chwilą sytuacji , czy innymi decyzjami.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwracając się do wnioskodawcy powiedział, że również był jednym
z popierających tą inicjatywę lecz spotkał się z różnymi opiniami mieszkańców, o czym mówił przedmówca.
Pomimo inicjatywy, której daje szacunek ale oprócz własnego zdania musi wziąć pod uwagę opinię mieszkańców , jak i opinię Samorządu Mieszkańców.
Radny Stefan Kachel powiedział, że żyjemy w kraju demokratycznym i musimy uszanować głos większości
i jeżeli samorząd wypowiedział się negatywnie, czy możemy sprzeciwić się społeczeństwu, które nie chce
takiej nazwy, które podjęło taką decyzję. Jego zdanie jest takie, że powinniśmy uszanować wolę większości.
Innych uwag i opinii nie zgłoszono.
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W związku z tym Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 4 głs. „za” , przy 8 głs. „przeciw” i 3 głs. „wstrzymujących się”
nie podjęta uchwały w niniejszej sprawie.
Radni Ludwik Juszczak i Radny Roman Pudło głosowali „za” podjęciem uchwały (wpisano na wniosek radnych).
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpienie do właściciela ronda
o jego wykoszenie gdyż w stanie obecnym , zarośnięte, nie jest wizytówką naszej gminy. Proponuje aby za
zgodą zarządcy obsadzić rondo kwiatami o barwach gminy i później dopiero zastanowić się nad nazwą np.
rondo kwiatowe.
Radny Mieczysław Adaszyński uznał wniosek przedmówczyni za słuszny , jest to wniosek formalny i Rada
powinna zająć stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący Rady nie poddał pod głosowanie wniosku radnej Anny Zacharewicz zamykając dalsze dyskusje na temat ronda.
ppkt 6
zaciągnięcia pożyczki,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że na posiedzeniach
Komisji wspominała, iż zostaną przedłożone dodatkowe projekty uchwał pod obrady sesji. Pierwszą z nich
jest projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania przy udziale środków
z Unii Europejskiej . Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę
364.056 zł i jest to wysokość zwrotu środków z unii europejskiej. Po drugiej racie podatku przeanalizowano , że jeżeli zapłacimy z własnych środków – złożylibyśmy za unię europejską, mogło by to zachwiać
płynność finansową. Dlatego też chcielibyśmy zaciągnąć pożyczkę na to zadanie i natychmiast jak unia europejska zwróci nam te środki Bank Gospodarstwa Krajowego automatycznie te środki by sobie zabrał.
Bardzo prosi o przegłosowanie tej uchwały.
Stanowisko Komisji : Komisje nie opiniowały na posiedzeniach niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi zgłosili :
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dwóch uchwał omawianej i następnej, dlaczego zostały zawarte umowy z wykonawcami nie mając zapewnionych w budżecie środków finansowych?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska powiedziała, że w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
w dochodach majątkowych w dziale 710095 była zabezpieczona kwota po stronie dochodów w wysokości
364.056 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej natomiast liczyliśmy cały czas na to, że te środki wpłyną jeszcze w tym roku. Natomiast drugie zadanie - kąpielisko w Lewinie Brzeskim na które również była zabezpieczona kwota z tytułu zwrotu z unii europejskiej w wysokości 926.000 zł. W tej uchwale tego nie ma, ale
w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r. te dwie kwoty były zabezpieczone. Tak do końca naprawdę nie wiemy , czy te środki wróciłyby w tym roku dlatego też chcielibyśmy tamte środki wycofać
z dochodów a wprowadzić środki z tytułu pożyczki po to żeby nie została zachwiana płynność finansowa.
Zaznaczyła, że jak będziemy omawiać drugą pożyczkę w sprawie kredytu na zadanie odnośnie kąpieliska to
już na dzień dzisiejszy mamy do zapłaty fakturę na kwotę 602.000 zł gdzie około 458.000 zł , w tej fakturze
mieszczą się wydatki kwalifikowane za które unia nam oczywiście te środki zwróci. Dlatego przy omawianiu
następnej uchwały mogę zaznaczyć ,że jak było zabezpieczone 926.000 zł po kwocie unijnej odnośnie
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zwrotu , my fakturę w wysokości 602.000 zł zapłacimy ze swoich środków a pożyczkę zaciągamy tylko na
część unijną i końcową zapłatę.
Radny Ludwik Juszczak zabierając głos powiedział, że posiada uchwalę budżetową i sądził, że zawarte umowy gwarantują nam środki w tym roku.
Burmistrz Artur Kotara odpowiadając, uważa, iż radny zadaje pytania na które powinien znać odpowiedzi .
Uchwałę budżetową podejmuje się zazwyczaj na koniec roku na rok następny, jeżeli jest zapisane zadanie
inwestycyjne to po stronie przychodów zapisane jest skąd przeznaczone są środki. Gmina realizując te zadania składa też wnioski na dofinansowanie zadania. Umowy zawierane są najczęściej z Marszałkiem Województwa , nieznany jest termin zwrotu środków, bo w żadnej umowie nie jest to napisane.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z kolejnym zapytaniem, czy mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiając jakie czynności należy dokonać
w celu uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę. Burmistrz
Artur Kotara dodał, że na tym etapie nie jest potrzebna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
Kolejne zapytanie Radnego Ludwika Juszczak dotyczyło kosztów pożyczki.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pożyczki są oprocentowane na bardzo niski procent , zaciągane w Banku Gospodarstwa Krajowego , który został wyznaczony przez budżet państwa do udzielania pożyczek jednostkom
samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania inwestycji w zakresie realizacji zadań , realizowanych przy udziale środków z unii europejskiej jest około 2,2% . Na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnie
dopiero po uzyskaniu , przegłosowaniu tych uchwał , złożone zostaną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej ,
wykażemy dodatkowo stan zadłużenia i dopiero te wszystkie dokumenty będziemy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego czyli do banku, który jest wyznaczony przez budżet państwa do obsługi tego rodzaju
zadań.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLIX/367/2014 w powyższej sprawie.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o odnotowanie oddania głosu „przeciw”.
Radny Roman Pudło poprosił o odnotowanie oddania głosu „wstrzymującego się”.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu
ppkt 7
zaciągnięcia pożyczki,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przy omawianiu projektu uchwały
w ppkt.6.
Stanowisko Komisji : Komisje nie opiniowały na posiedzeniach niniejszego projektu uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głs. „za” , przy 1 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLIX/368/2014 w powyższej sprawie.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o odnotowanie oddania głosu „przeciw”.
Radny Roman Pudło poprosił o odnotowanie oddania głosu „wstrzymującego się”.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu
ppkt 8
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując jakie proponowane są zmiany
w budżecie.
Stanowisko Komisji : Komisje nie opiniowały niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi :
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem , czy poprzez zmniejszenie środków na remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim zakres wykonania zostanie pomniejszony?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że będzie remontowana w takim zakresie jak wcześniej informował, ulica
będzie wyasfaltowana , chodnik jednostronny w tym miejscu w którym jest obecnie. Nad technologią się
zastanawiamy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem o jaką kwotę zmniejszy się wysokość odszkodowania tyt. szkód poniesionych przez Gminę?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że kwota zmniejszyła się o 46.700 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem, czy remont będzie dotyczył tylko ul. Nysańskiej, czy również ul. Ochronnej?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że ul. Ochronna nie wchodzi w zakres tego zadania. Jak będzie wykonywany remont ul. Nysańskiej to przy okazji uzupełnimy ubytki w drodze do Rasek i wyrównamy nawierzchnię ul.
Ochronnej.
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem jakie drogi i chodniki będą remontowane za kwotę 90.000 zł.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że mamy zgłoszenia z całej gminy, po okresie zimowym nie uzupełnione
zostały ubytki nawierzchni dróg , z Łosiowa mamy zgłoszenie o remont ul. Nowowiejskiej, w Lewinie Brzeskim planowane są remonty ul. Buczka, ul. Konopnickiej i ul. Pocztową.
Radny Roman Pudło zwrócił się o wyjaśnienie w sprawie placu zabaw przy ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim gdzie będzie usytuowany?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zostały złożono wnioski do Brzeskiej Wsi Historycznej o budowę placów
zabaw przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim na terenie rekreacyjno-sportowym gdzie uzyskano pozytywną
opinię. Wystąpiono do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o użyczenie terenu na usytuowanie placów zabaw przy ul. Narutowicza i ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim. Złożone wnioski na to zadanie nie uzyskały
akceptacji i będą ponownie zgłaszane w miesiącu lipcu gdy ogłoszony zostanie II nabór.
Innych zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono . Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” , przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XLIX/369/2014 w powyższej sprawie.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o odnotowanie oddania głosu „ wstrzymującego się”.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu..
ppkt 9
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do projektu uchwały nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji : Komisje nie opiniował niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XLIX/370/2014 w powyższej sprawie.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o odnotowanie oddania głosu „ wstrzymującego się”.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu..
Do pkt 13
Podjęcie oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Projekt oświadczenia stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono, projekt oświadczenia był omawiany na posiedzeniach Komisji.
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.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionego oświadczenia.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła oświadczenie w powyższej
sprawie.
Oświadczenie stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu.
Do pkt 14
Podjęcie Apelu w sprawie protestu brzeskich pielęgniarek i położnych.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał, że na poprzedniej sesji został zgłoszony wniosek
o podjęcie apelu popierającego protest brzeskich pielęgniarek i położnych. Projekt apelu został przygotowany i przedłożony radnym. Czy do niniejszego projektu są zapytania bądź uwagi.
Projekt Apelu stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
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Radni nie podjęli dyskusji nad treścią apelu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt apelu i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła apel w powyższej sprawie.
Apel stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokółu.
Do pkt 15
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 07 maja 2014r. z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim z zakresu zadań pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie” , „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy” i odzyskanej kostki granitowej w trakcie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski”.
Zalecenia pokontrolne wydano do kontrolowanych zadań z zakresu „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie” , „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy” . Dodał, że w ślad za podjętym stanowiskiem zostało skierowane pismo do Dyrektorki Publicznego Przedszkola w Łosiowie o dokonanie czynności wymiany instalacji elektrycznej w budynku oraz do Dyrektorki Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokółu.
Zapytań i uwag do przestawionego stanowiska i zaleceń pokontrolnych nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 39 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/371/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego protokółu.
Do pkt 16
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych na dzień 27 maja 2014r. zgłoszonych na poprzednich sesjach przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Informacja stanowi załącznik Nr 41 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Do pkt 17
Wolne wnioski i informacje.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczący, pożyczek. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poruszył temat parkingów i ich oznakowania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
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Radnego Dariusza Zięba ze Skorogoszczy w n o s i o wykoszenie na ścieżki rowerowej na odcinku Skorogoszcz – Raski. Można dojechać tą ścieżką prosto na kąpielisko.
Radny Ludwik Juszczak ponownie zgłasza o zabezpieczenie walącej się stodoły przy ul. Zamkowej w Lewinie
Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że sprawę tą traktuje poważnie, nie jest to majątek gminny wobec czego
nie ma żadnego prawa wejścia na cudzą nieruchomość może tylko zawiadamiać określone służby, które
w Polsce są do tego powołane i to czyni.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że w dniu 04 czerwca 2014r. o godz. 800 Komisja
Rozwoju Gospodarczego organizuje posiedzenie wyjazdowe na inwestycje budowa kąpieliska pn. zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 18
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane, natomiast dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do załatwienia.
Do pkt 19
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1655 zamknął
obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.
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