PROTOKÓŁ NR LII/2014
z LII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 6 sierpnia 2014 r. w sali Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek nr 26.
Otwierając obrady LII w bieżącej kadencji sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie
14ºº Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek , powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Radnych,
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 10 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni usprawiedliwieni - Anna Zacharewicz, Robert Laszuk,
Jacek Kieroński, Dariusz Kraiński, Dariusz Zięba.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 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 1 sierpnia 2014r.,który
następnie odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
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 uchwał w sprawie :
1) zezwolenia na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod nazwą Zarząd Mienia
Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim,
2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
4) ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lewinie Brzeskim,
5) ustalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Lewinie
Brzeskim.
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 Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego wnosi o :
1) wyrównanie i uzupełnienie grysem lub szlaką powstałe ubytki w nawierzchni drogi w ul.
Kasztanowej w Lewinie Brzeskim.
2) wyrównanie nawierzchni w drodze przy ul. Moniuszki Nr 55 -57 w Lewinie Brzeskim, wejście od
bloku mieszczącego się na wprost publicznej szkoły podstawowej.
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Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa :
1) zaśmiecana jest w Łosiowie ul Główna słomą przez transport drogowy. Należy zmobilizować
kierowców przez Straż Miejską w Lewinie Brzeskim, aby przestrzegali przepisów ruchu
drogowego,
2) w związku z prowadzonym remontem wiaduktu drogowego przy ul. Kolejowej w Łosiowie,
zapytał o opinię nadzoru, bo przecież pociągi pod wiaduktem jeżdżą. Należy rozważyć wniosek
o zapłatę przez zarządcę drogi za dodatkowe koszty dowozu dzieci z Jasiony do szkół i przedszkola
w Łosiowie. Dlatego, że wiadukt został zamknięty i żadne prace nie są prowadzone. Wnosi
o interwencję do zarządcy drogi w przedmiotowej sprawie. Obecnie do objazdu ul. Kolejowej
wykorzystywana jest droga ul. Cmentarna. Również taki wniosek zostanie złożony w Radzie
Gminy Olszanka, gdyż mieszkańcy z Janowa nie mają możliwości dojazdu do Łosiowa.
Zaproponował nawiązać współpracę z Wójtem Gminy Olszanka w celu podjęcia wspólnych
działań.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego zapytał w imieniu mieszkańców Lewina Brzeskiego czy wał
przeciwpowodziowy przy kąpielisku będzie służył jako droga, czy będzie zamknięty? Wolałby, aby był
zamknięty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek :
1) Gmina Lewin Brzeski od niedawna może się szczycić nowym miejscem letniego wypoczynku
usytuowanym na zalewie po wyrobisku żwirowym u ujścia rzeki Ścinawa do Nysy Kłodzkiej.
Kompleks wypoczynkowy powstał dzięki środkom unijnym, przy udziale własnym gminy jest
wizytówką naszego miasta i należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiące jego walory mienie
służyło naszym mieszkańcom wiele lat. Niestety nie wszyscy mieszkańcy z naszego kąpieliska
szanują zainwestowane przez gminę środki oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa, czemu także
sprzyja niedostatecznie rozwiązanie oznakowanie dla przyjeżdżających pojazdami. Kierujący
samochodami poruszają się cała długością drogi między ulica Nysańską, a ulicą Kościuszki ) droga
1508 0 kier. Niemodlin) mimo oznakowania znakiem pionowym zakaz ruchu (b-1) od strony ulicy
Kościuszki, gdyż brakuje tożsamego znaku ustawionego za wyjazdem na plażę. Ponadto na
rzeczonym odcinku drogi kierujący parkują pojazdy, powodując ograniczenie szerokości,
widoczności a w efekcie zagrożenie dla bezpieczeństwa dla innych użytkowników. Ponadto
skutkuje to uszkadzaniem nasypu ziemnego na którym znajduje się asfaltowa jezdnia stanowiąca
wał przeciwpowodziowy. Proszę także o rozważenie dodatkowego oznakowania lub odgrodzenia
miejsc, gdzie kierujący pojazdami nie mogą wjeżdżać na samym terenie wypoczynkowym, aby
uniemożliwić samowolę kierujących parkujących np. na terenie Skate Parku, terenach zielonych
itp. Prawidłowe oznakowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ułatwi
egzekwowanie właściwych postaw wobec osób łamiących przepisy.
2) od ponad roku obowiązują w gminie Lewin Brzeski przepisy dotyczące gospodarowaniem
odpadami mające na celu uporządkowanie i usprawnienie ich segregacji oraz poprawę stanu
czystości i estetyki naszej gminy. Niestety w dalszym ciągu większe punkty gromadzenia odpadów
są miejscem dzikich wysypisk, plądrowanych przez zbieraczy. Śmietniska zajmują jezdnie oraz
parkingi, np. parking miejski między ul. Matejki a ul. Kilińskiego. Gmina Lewin Brzeski oferuje
zarządcom nieruchomości i właścicielom nieposiadającym terenu na gromadzenie odpadów,
dzierżawę terenów wskazanych do realizacji prawidłowej gospodarki odpadami, jednak jak dotąd
nie wpłynęło to na znaczącą zmianę w sposobie gromadzenia odpadów. W związku z powyższym
proszę o podanie informacji o podjętych krokach oraz kierunku działań gminy w tym zakresie.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
zezwolenia na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod nazwą Zarząd Mienia
Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim,
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że na
wniosek Prezesa Spółki z o.o. Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim wyrażono zgodę na
przekazanie aportem prawa własności działki nr 692/11 o pow. 0,0844 ha położonej przy ul. Kilińskiego.
Na tej nieruchomości Spółka planuje wybudować myjnię dotykową poprzez zaciągnięcie kredytu albo
wzięcia w leasing. Nieruchomość została oszacowana w wysokości ok. 70.000 zł. W związku, że
kompetencją Rady Miejskiej jest przekazanie Spółce aportem prawo własności nieruchomości
przedłożono projekt uchwały. Jeżeli będzie zgoda Rady to nieruchomość zostanie przekazana dla spółki,
która podejmie działania wykonania tej inwestycji.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Ludwik Juszczak zapytał czy ta działka stanie się własnością spółki, czy będzie mogła ją zbyć.
Burmistrz odpowiadając poinformował, że działka będzie własnością spółki i teoretycznie będzie mogła
ją zbyć licząc się z konsekwencjami.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w związku z przekazaniem dla Spółki tej działki, jaka jest na
niej planowana inwestycja, jakie będą prowadzone działania i czy tym zadaniem będzie zajmowała się
Spółka.
Udzielając odpowiedzi Burmistrz powiedział, że jak już wcześniej informował, Zarząd Mienia
Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim zamierza na tym terenie wybudować bezdotykową myjnię
samochodową. Inwestycja będzie realizowana przez zaciągniecie w banku kredytu, jeżeli będzie mogła
go otrzymać albo wzięcia myjnię w leasing, będzie mogła służyć mieszkańcom. Gmina nie może
prowadzić zadania biznesowe a Spółka będzie mogła zarobić pieniądze, co by poprawiło kondycję
finansową Spółki.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę zwracając się z zapytaniem czy nie można by było wprowadzić
w niniejszym projekcie uchwały zmianę przeznaczenia tej działki, przeznaczyć ją pod zabudowę
mieszkaniową. Działka położona jest w samym centrum miasta.
Burmistrz odpowiedział, że moim zamiarem jest przekazanie działki pod budowę myjni, ale za 5 lat kiedy
spółka będzie w dobrej kondycji finansowej to może budować budynki mieszkalne czy świadczyć innego
rodzaju usługi. Zmianę działalności będzie można zawsze wprowadzić, szczególnie, która pozwoli na
przychody spółce.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – 7 głs. „za”, przy 1 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr LII/386/2014 w powyższej sprawie.
Radny Ludwik Juszczak głosował „przeciw” podjęciu uchwały (wpisano na wniosek radnego).
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
ppkt 2
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że OSP
w Lewinie Brzeskim należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczym i w ramach tego systemu
otrzymała dotację na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego w kwocie 12.000zł. Łódź pneumatyczna
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wraz z przyczepką i silnikiem kosztuje 14.000 zł. Jeżeli Gmina nie dofinansuje to nie będzie można
dokonać tego zakupu, dlatego też prosi o wyrażenie zgody na udzielnie dotacji dla OSP. Sprzęt ten
będzie mógł również służyć w przypadku klęsk żywiołowych w naszej gminie, aby ich nie było.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Mieczysław Adaszyński poparł propozycję udzielenia dotacji dla OSP w Lewinie Brzeskim, bo
przecież szkoda, aby przepadły środki w wysokości 12.000 zł. Następnie zwrócił uwagę na wycofany
z ruchu pojazdu samochód z OSP w Łosiowie. Wie, że są prowadzone rozmowy z Komendą
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w sprawie otrzymania samochodu dla OSP
w Łosiowie. Zwraca się z prośbą, aby mieć cały czas na uwadze pozyskanie samochodu dla straży.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że cały czas są prowadzone rozmowy, obecnie oczekuje na
decyzję Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu przy akceptacji Komendanta Wojewódzkiej
PSP w Opolu w sprawie przekazania samochodu. Może to być w tym roku albo w przyszłym.
Poinformował również, jakie mają zostać wprowadzone zmiany w działaniach Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczym.
Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując wypowiedzi, powiedział, że dotyczy to nie wielkich
środków, ale na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminnych kąpielisk.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – jednogłośnie 10 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LII/387/2014
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 z upoważnienia Burmistrza Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska, informując o proponowanych zmianach:
I. Zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 56.000 zł w związku z:
1) podpisaniem umowy w zakresie otrzymania dotacji celowej od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich kościoła ewangelickiego pw.
św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim,
2) podpisaniem umowy w zakresie otrzymania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na
projekt pn.,, Świetlicowa Rodzina to zgrana drużyna’’ realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną
w Lewinie Brzeskim.
II. Zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 56.000 zł planuje się przeznaczyć na:
1) utrzymanie czystości i porządku na targowisku w Lewinie Brzeskim,
2) nagrody w konkursie pn.,, Piękna Wieś Lewińska’’,
3) realizację projektu pn.,, Świetlicowa Rodzina to zgrana drużyna ‘’,
4) dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim z przeznaczeniem na zakup łodzi
pneumatycznej wraz z wyposażeniem.
III. Przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 84.815 zł następuje w związku z:
1) przeniesieniem środków sołectwa Chróścina (z remontu dróg na rozbudowę szkoły
w Skorogoszczy),
2) przeniesieniem środków sołectwa Sarny Małe (z utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej
z przeznaczeniem na remont drogi),
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3) przeniesieniem środków sołectwa Borkowice ( z remontu świetlicy z przeznaczeniem na
utrzymanie zieleni),
4) przeniesieniem środków z odsetek zabezpieczonych z tytułu zaciągniętych kredytów
z przeznaczeniem na płace Przedszkola Nr 1 i 2 w Lewinie Brzeskim oraz na zakup nagród na
konkurs pn.,, Piękna wieś Lewińska ‘’).
Zapytania i uwagi – nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – jednogłośnie 10 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LII/388/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
ppkt 4
ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując
o zakończeniu inwestycji rozbudowa i remont targowiska, a jednym z warunków otrzymania dotacji jest
ustalenie regulaminu targowiska i ustawienie go na targowisku.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Roman Pudło zapytał czy jest już czynny targ oraz o możliwość sprzedaży pasa zieleni dla
zainteresowanego właściciela nieruchomości położonej na terenie targowiska.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zapytał czy nie ma przeciwwskazań pobierania opłaty targowej
jeżeli zadanie było realizowane w ramach otrzymanych środków z Unii Europejskiej.
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – jednogłośnie 10 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LII/389/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
pkt 5
ustalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Lewinie
Brzeskim.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o autopoprawce do przedłożonego projektu
uchwały, która dotyczy uzupełnienia literówek oraz zmiany pkt na paragraf. W związku z tym został na
sesji przedłożony poprawiony projekt uchwały.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara poinformował, że
również została zakończona inwestycja na kąpielisku w Lewinie Brzeskim. W związku z czym
przedłożono regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego. Następnie
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poinformował, że w związku z powstałymi błędami (literówki, wprowadzenie paragrafu zamiast pkt)
w przesłanym projekcie uchwały przygotowano i przedłożono kolejny projekt uchwały.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że w każdym z regulaminów jest informacja o godzinach
otwarcia i zamknięcia, zapytał, co będzie jeżeli po godzinie zamknięcia będą przebywały osoby na tych
terenach.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – jednogłośnie 10 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LII/390/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje:
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie wyposażenia w pojemniki na odpady osiedla w Przeczy,
pojemniki mały być już wymienione trzy m-ce temu.
Kierownik Pani Joanna Mokrzan odpowiedziała, że zajmie się tym tematem i sprawdzi w firmie
wywożącej odpady, dlaczego to tej pory nie są ustawione.
Kolejno radny Stefan Kachel poruszył temat dworca kolejowego w Przeczy i parkingu wybudowanego ze
środków unijnych. Tereny przy dworcu i parkingu są zarośnięte i wymagają uporządkowania, było tylko
raz wykoszone. Jest to okres wakacji, dużo osób odwiedza naszą miejscowość a to przecież świadczy
o naszej gminie. Firma z Opola, która podjęła się utrzymania porządku nie potrafi. Prosi o podjęcie
działań w tej sprawie.
Radny Piotr Barszcz poruszył sprawę dowozu dzieci do szkoły w Łosiowie w związku zamknięciem
wiaduktu drogowego w Łosiowie, zapytał o trasę dowozu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje i wnioski.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą
realizowane, natomiast dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do załatwienia. Szczegółowo
udzielił odpowiedzi w sprawie zamkniętego wiaduktu drogowego przy ul. Kolejowej w Łosiowie.
W trakcie wyjaśnień w sprawie zamkniętego wiaduktu drogowego wywiązała się dyskusja między
radnym Mieczysławem Adaszyńskim a Burmistrzem.
Ponadto w dyskusji udział wzięli: radny Roman Pudło, radny Stefan Kachel.
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Do pkt 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1505
zamknął obrady LII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : H. Berezowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

