PROTOKÓŁ NR LIII/2014
z LIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 r. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Otwierając obrady LIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie 1300
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Skarbnika Gminy Urszule Smolińską,
− Prezesa ZMK Sp. z o.o. Pawła Chojnackiego,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Radnych.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1, 2 do niniejszego protokółu.
Następnie poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.,który następnie odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
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.
U w a g a: stan Radnych wynosi 12 – doszedł Radny Roman Pudło.
Zgodnie 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 uchwały :
1) 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 lub uwagi
o jego zmianę.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa :
1) ponowił wniosek w sprawie zaśmiecania słomą ul. Głównej w Łosiowie przez transport drogowy proponując zwrócenie się do zarządcy drogi o częstsze jej sprzątanie,
2) zgłosił, że w ubiegłym tygodniu przez dwa dni a w tym już jeden dzień mieszkańcy Łosiowa nie mają
wody w związku z awarią wodociągu. Sądzi, że spowodowane jest to tym, że po pobieraniu wody z hydrantu przez Powiatową Straż Pożarną z Brzegu do gaszenia pożaru w Buszycach strażacy zamykali cysterny elektrozaworami w wyniku czego powstaje w sieci wodociągowej duże ciśnienie zwrotne. Prosi
aby Prezes Spółki „Hydro Lew” zwrócił się z pismem do Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu o przypomnienie strażakom żeby dopiero po zakręceniu hydrantu zamykali cysternę za pomocą elektrozaworów.

Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego zwrócił się z zapytaniem, jaka jest możliwość udzielenia pomocy dla P. Jana i Ewy Kułak ze Skorogoszczy aby mogli rozpocząć działalność gospodarczą?
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego – związku z wyznaczeniem na terenie gminy Lewin Brzeski
ścieżek rowerowych wnosi o opracowanie projektu organizacji ruchu na tych szlakach komunikacyjnych.
Jest to szczególnie konieczne ze względów bezpieczeństwa rowerzystów w miejscach przejazdu przez drogi
publiczne oraz skrzyżowania ścieżek z drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.
Radny Stefan Kachel z Przeczy zwrócił się z zapytaniem, czy pozostała część drogi Lewin Brzeski – Przecza
(na odcinku od Rasek do Przeczy) zostanie w tym roku wyremontowana.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego wnosi o :
− wystąpienie do zarządcy drogi o wyregulowanie studzienki kanalizacji deszczowej /zapadnięta/ na
skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Świerczewskiego w Lewinie Brzeskim,
− wyrównanie nawierzchni wjazdu /wejścia z ul. Świerczewskiego na ciąg komunikacyjny biegnący
zapleczem wschodniej części rynku.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzanie do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, informując, że po spotkaniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Wicemarszałkiem w sprawie zamknięcia
wiaduktu w Łosiowie otrzymał informacje, iż nie ma możliwości wykonania tego remontu w krótkim czasie
i również nie ma zarządca drogi nie ma środków na wykonanie objazdu. Jedyne co mogą zrobić to przekazać tłuczeń i kliniec w ilości około 2,5 tys. ton. Jeżeli chcemy możemy sami utwardzić tą drogę którą można
skrócić dojazd, czy to do szkół, czy rolnicy do pól. W związku z tym, że rok szkolny rozpoczyna się w poniedziałek za tydzień , prace już się rozpoczęły . Biorąc pod uwagę, że komornik wycofał się z licytacji na tereny
po PZZ proponuje przeniesienie tych środków na wybudowanie drogi z tłucznia.
U w a g a : stan Radnych wynosi 13 – doszedł Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Zapytania i uwagi :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem o przebieg drogi.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że jest to droga transportu rolnego o długości ok. 1,7 km . Przebieg wjazd z drogi powiatowej przed wiaduktem skręt w prawo na drogę transportu rolnego i dojazd do przejazdu kolejowego ul. Cmentarna. Przejazd kolejowy jest strzeżony. Nie będzie oznakowana jako objazd
będzie to tylko
Radny Roman Pudło poruszył temat odzyskania kosztów budowy drogi objazdowej, która będzie wykonana.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poruszył temat wykorzystywania obecnego przebiegu drogi
przez Jasione przy różnych zdarzeniach jakie miały miejsce na ul. Głównej w Łosiowie, w tej chwili w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia nie ma żadnej drogi alternatywnej tylko przez Różynę.
Radny Mieczysław Adaszyński ponownie zwrócił się o wystąpienie do zarządcy drogi ul. Kolejowej w Łosiowie o przedstawienie opinii nadzoru budowlanego na podstawie którego został zamknięty przejazd
przez wiadukt. Koszty dowozu dzieci z Jasiony to też może spowodować na czas wyremontowania wiaduktu duże koszty dla gminy. Czy możemy domagać się od zarządcy drogi odszkodowania tytułu wzrostu kosztów dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że radca prawny wyda opinię czy możemy domagać się zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów. Natomiast w chwili obecnej musimy przystąpić do realizacji zadania.
Radny Dariusz Zięba odnosząc się do wypowiedzi Radnego Romana Pudło proponuje dokonanie zapisu
o podjęcie procedury odzyskania środków poniesionych na przebudowę drogi gminnej w Łosiowie.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że jak radca prawny wyda opinie, czy jest podstawa prawna ku temu
żeby się ubiegać, jeżeli jest - to będziemy się ubiegali.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zgłosiła ustnie autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą podstawy
prawnej a mianowicie wykreślenia powołanych art. 89, 214,215,222,239 ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LIII/391/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Do pkt.6
Wolne wnioski i informacje
Przystąpiono do tematu podjęcia wniosku i Radny Robert Laszuk przedstawił treść wniosku opracowanego
z Radcą Prawnym o treści „zobowiązuje się Burmistrza Lewina Brzeskiego do podjęcia działań w celu odzyskania poniesionych nakładów finansowych koniecznych do zorganizowania objazdu zamkniętego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Łosiów ul. Kolejowa”.
Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Do przedstawionego wniosku nie zgłoszono uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła wniosek.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych wnioski i zapytania i tak w sprawie :
1) zaśmiecania drogi ul. Głównej w Łosiowie – wystąpimy do zarządcy drogi i poprosimy o częste
sprzątanie,
2) awarii wodociągu wystąpi do Prezesa Sp. Usługi Wodno-Kanalizacyjne z prośba o wystosowanie pisma do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu,
3) Państwa Kułak ze Skorogoszczy – bardzo skąplikowana sprawa , jedno co możemy zrobić, to rozszerzyć możliwość na terenie Skorogoszczy prowadzenie działalności gospodarczej, czy usługowej ,
na wrześniową sesję przygotowalibyśmy zmianę do planu zagospodarowania przestrzennego,
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4) projektu organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych , w tym roku nie ma środków na realizację
wniosku ,
5) remont drogi Rasek do Przeczy postaramy się wyremontować jeszcze w tym roku,
6) studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego – jest to droga powiatowa wystąpimy
do Zarządu Dróg Powiatowych o wyregulowanie studzienek.
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie możliwość skorzystania z objazdu w Łosiowie?
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że przejazd drogą (objazdem) będzie możliwy od 8 września 2014r.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił przesłaną do załatwienia wg właściwości przez regionalną Izbę Obrachunkową skargę złożoną przez byłego pracownika Urzędu Miejskiego obecnie emeryta P.
Bożenę Sobocką.
Opinie Radcy Prawnego oraz pisma wystosowane do skarżącej w tej sprawie. Z całą korespondencją w tej
sprawie można zapoznać się w Biurze Rady. Skarżąca została poinformowana, że Rozpatrzenie skargi nastąpi na sesji w miesiącu wrześniu br.
Radny Ludwik Juszczak poprosił o przesłanie radnym pocztą elektroniczną materiałów dotyczących niniejszej sprawy.
Pozostali radni poparli prośbę Radnego.
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Do pkt. 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1346 zamknął
obrady LIII sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

4

