PROTOKÓŁ NR LI/2014
z LI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 24 czerwca 2014r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
− Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim,
− Komendanta Straży Miejskiej
− Radnego Rady Powiatu Andrzeja Kostrzewę,
− 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 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni usprawiedliwieni na sesji - Radny Stefan Kachel, Radny Dariusz Kraiński i Radny Roman Pudło.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 17 czerwca
2014r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji do0datkowych projektów uchwał w sprawie :
1) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji
4. Przyjęcie protokółu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja 2014r.
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do dnia 10 czerwca 2014r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013r.
1) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2013r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.,
3) przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego,
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2013r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r.
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za
2013r.
11. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2013r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim,
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
4) nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski,
6) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
7) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Lewin Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania budowy i remontu chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski,
9) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółu z XLIX sesji , która odbyła się w dniu
27 maja 2014r. i z Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do treści protokółu nie zgłoszono żadnych poprawek .
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z XLIX sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :

3
Radny Piotr Barszcz prosi o usunięcie starego słupka oznaczającego przystanek autobusowy przy ul. Słowackiego w Łosiowie.
Radny Dariusz Zięba wnosi o :
1) wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu o umieszczenie przed mostem w Skorogoszczy tabliczki z nazwą rzeki „rzeka Nysa Kłodzka”,
2) usunięcie pnia drzewa położonego przy drodze w kierunku Popielowa po prawej stronie zakładu
Chemia-Bomar.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostanie naprawiony zapadnięty chodnik przy
ul. Krasickiego w Lewinie Brzeskim .
Radny Waldemar Włodek na wniosek mieszkańców Lewina Brzeskiego z ulic Matejki oraz Rynek wnosi o
dokonanie przeglądu oświetlenia ulicznego przy ulicach Matejki oraz Rynek – pierzeja wschodnia. Usytuowane tam lampy błyskają, lub na dłuższy czas gasną – np. na wysokości posesji nr 2 przy ul. Matejki.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi nie zgłosili wniosków.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek na wstępie podziękował Sołtysowi Sołectwa Wronów Panu
Alojzemu Witoń i radzie Sołeckiej za zorganizowanie Turnieju Sołectw przy pomocy Urzędu Miejskiego i
Miejsko- Gminnego Domu Kultury.
Sołtys Alojzy Witoń poprosił o głos i złożył podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tej imprezy dla
Burmistrza Lewina Brzeskiego i Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury.
Następnie przedstawił pisma, które wpłynęły od :
1) mieszkanki Lewina Brzeskiego dot. wykonania ekspertyzy komisyjnej ubytku przy karetce ściekowej w
drodze gminnej obok jej posesji w celu wyjaśnienia niedrożności w związku z tym , iż w czasie intensywnych opadów deszczu zalana została piwnica - ponieważ sprawa ta nie leży w kompetencji Rady Miejskiej należy przekazać do załatwienia odpowiedniemu organowi tj. Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
W związku z tym, czy radni wyrażają zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kompetencją
– odczytał treść pisma przekazującego.
Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma zgodnie z kompetencją.
2) Rady Gminy Kobiór , która przesłała uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie
wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego – pismo wraz z uchwała przedstawił na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego. Z treścią uchwały można zapoznać się w Biurze Rady i podanie ewentualnych
propozycji poparcia.
Pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
3) Rady Powiatu Brzeskiego - zaproszenie na sesję, która odbędzie się dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 1000.
4) Burmistrza Lewina Brzeskiego informujące o wystąpieniu do Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim z
wnioskami złożonymi przez Radnych przy omawianiu tematu „ Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2013r.” na sesji w dniu 27 maja 2014r.,
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Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa poinformował, że na sesji , która odbędzie się w czwartek głównym
tematem będzie bezpieczeństwo powiatu a więc sprawozdania zostaną przedłożone przez :
1) Komendę Powiatową Policji,
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
3) Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Natomiast w dniu 27 maja 2014r. na sesji Zarząd Powiatu jednogłośnie uzyskał absolutorium.
Zapytań do Radnego nie zgłoszono.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja 2014r.
do dnia 10 czerwca 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 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 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 8 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie
mienia komunalnego stanowią załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
ppkt 1
wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2013r.,
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos powiedział, że przed podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2013 rok proszę Państwa o chwilę uwagi. W wielkim skrócie przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu za 2013 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje zrealizowane w 2013 roku.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi Panie i Panowie !
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Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2013 rok zo- stał przyjęty Uchwałą Nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:
plan dochodów
36.938.054 zł
w tym:
dochody bieżące
34.071.558 zł
dochody majątkowe
2.866.496 zł
plan wydatków
32.618.583 zł
w tym :
wydatki bieżące
30.156.964 zł
wydatki majątkowe
2.461.619 zł
planowany nadwyżka budżetu w wysokości 4.319.471 zł przeznaczona została w planie na spłatę pożyczek.
w tym:
- spłatę krajowych kredytów i pożyczek
4.319.471 zł
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów .
Dokonane zmiany planu budżetu w 2013 r. to:
- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę
2.634.055 zł
• zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę
2.321.143 zł
• zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę
312.912 zł
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę
4.413.824 zł
• zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
3.711.888 zł
• zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
701.936 zł
Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.
W wyniku wprowadzonych zmian w 2013 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. zamknął się następującymi kwotami:
• plan dochodów
39.572.109 zł
w tym: dochody bieżące
36.392.701 zł
dochody majątkowe
3.179.408 zł
• plan wydatków
37.032.407 zł
w tym:
wydatki bieżące
33.868.852 zł
wydatki majątkowe
3.163.555 zł
• planowany nadwyżka budżetu
2.539.702 zł
• plan przychodów
1.409.223 zł
• plan rozchodów
3.948.925 zł
Uchwalony przez Radę Miejską budżet , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku , przewidywał realizację dochodów w kwocie 39.572.109 zł. Dochody wykonano w kwocie 38.896.733 zł, co stanowi 98,3 %
planu, w tym
- dochody bieżące wykonano na kwotę 35.219.187 zł , co stanowi 96,8 % planu ,
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.677.546 zł, co stanowi 115,7 % planu.
Wprowadzenie wyższego planu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych wynikało z faktu
pozyskania środków na budowę drogi w miejscowości Golczowice ( 162.250 zł ), budowę hali sportowej
w miejscowości Łosiów ( 1.093.200 zł ), zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Skorogoszcz
( 141.496 zł ), przebudowę dachu świetlicy w miejscowości Ptakowice ( 47.788 zł ), remont budynku z XIX
w miejscowości Strzelniki ( 47.426 zł ).
W ramach budżetu roku 2013 realizowano zadania bieżące w zakresie utrzymania oświaty –
13.472.4304 zł, opieki społecznej – 8.249.857 zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.133.194 zł , administracji
publicznej- 3.732.488 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1787.367 zł oraz zadania inne
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :
Jeszcze raz przypomnę 1.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice - 361.845 zł
2.Przebudowę drogi ul. Sąsiedzkiej w m. Lewin Brzeski – 117.882 zł
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3. Budowę hali sportowej przy PSP w Łosiowie – 1.993.419 zł
4. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej – 95.669 zł
5. Przebudowę dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Ptakowice – 117.913 zł
6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy – 160.181 zł
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie finansowania działalności podstawowej ( funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz dotacji celowych ( dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, propagowanie sportu masowego jak również przez Stowarzyszenie Caritas realizowano
zadanie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej).
Na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Gmina
posiadała zobowiązania w kwocie 8.613.859 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień
31 grudnia 2012 r. stanowi 22,15 % .
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów
i usług.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że :
- rok 2013 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy głównie
z budżetu państwa.
Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2013 r. wpłynęła kwota 1.093.200 zł, co stanowi 29,7 % zrealizowanych dochodów majątkowych.
Budżet gminy za 2013 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową .
Proszę Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2013 r. a następnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Antoniego Rak o przedstawienie stanowiska
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2013 rok.
ppkt 2
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 143/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013r.,
Opinia stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności 6 członków Komisji - 6 głs. „za” przy
1 głs. „przeciw” )
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte
na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu gminy za 2013r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego w obecności 6 radnych – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie.
ppkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.,dokonano na posiedzeniach Komisji
w dniach 29 maja 2014r. i 06 czerwca 2014r. oraz odczytał uchwałę w sprawie zaopiniowania wykonania
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budżetu gminy za 2013 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 255/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2013
rok.
Protokóły Komisji stanowią załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
Nie podjęto dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
ppkt 6
Przystąpiono do podjęcie uchwał w sprawie :
lit a
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr LI/374/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
lit b
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za
2013r.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr LI/375/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
Wznawiają obrady przystąpiono do realizacji kolejnych tematów porządku obrad sesji.
Uwaga: Stan Radnych wynosi 11 – obrady opuścił Rady Ludwik Juszczak.
Do pkt 11
Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie głs. „za” niniejsze sprawozdanie’
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się ze sprawozdaniem nie wnosząc uwag.
Rada Miejska nie podjęła dyskusji nad tematem.
Do pkt 12
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
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 LI/376/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LI/ 377/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
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 LI/378/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu
ppkt 4
nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LI/379/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina, gmina Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Projekt uchwały za zgodą Rady odczytał częściowo Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie
poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LI/380/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu
ppkt 6
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński a Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LI/381/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu
ppkt 7
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lewin
Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
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 LI/382/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu
ppkt 8
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania budowy i remontu
chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, bez wprowadzenia, pytań i dyskusji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński a Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LI/383/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu
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ppkt 9
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do Projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek na wstępie informując, że w związku z przystąpieniem do Związku Gmin Śląska Opolskiego Gminy Pakosławice wprowadzana
jest szósta zmiana do Statutu – projekt był omawiany tylko na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk poinformował, że Komisja zapoznała się
z projektem uchwały i przez aklamacje zaopiniowała pozytywnie. Na posiedzeniu Komisji rozmawiano również o działalności Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Zapytań i uwag do projektu uchwał y 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 LI/384/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Komisje nie opiniowały niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi :

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 LI/385/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokółu
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, czy w związku iż kościół ewangelicki przestał pełnić funkcję sakralną nie
powinien występować w dokumentacji jako kościół poewangielicki.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zabierając głos poinformował, że według przyjętych zasad załatwiania interpelacji Radni otrzymują odpowiedzi pisemne. Wobec czego odstępujemy od odczytywania
odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski na sesjach w tym punkcie obrad.
W związku z tym zapytanie - czy radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski i czy mają
zapytania bądź uwagi do otrzymanych odpowiedzi.
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Radni nie zgłosili uwag do uzyskanych odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje - nie zgłoszono.
Do pkt 15
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.
Do pkt 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1607 zamknął
obrady LI sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Piotr Barszcz

Waldemar Włodek

