PROTOKÓŁ NR LV/2014
z LV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 września 2014r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LV 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,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− P. Andrzeja Kostrzewę Radnego Rady Powiatu Brzeskiego,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− P. Andrzeja Grabnego Kierownika Dzielnicowych Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
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 nie usprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński, Radny Antoni Rak i Radny Dariusz Zięba.
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 23 września
2014r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2014r.
Poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji , które wydały opinie.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku oraz innych wniosków do porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) przedstawiony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółów z L, LI, LII, LIII, LIV 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.
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9. Przyjęcie :
1) sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2014r. do
dnia 15 września 2014r.,
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014
roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
2) nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
3) zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Lewin Brzeski,
4) udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Buszycach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
5) udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Różynie, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i
Chróścina,
7) udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
8) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie
Brzeskim,
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Przewodniczący Rady
poinformował, że do treści protokółów przesłanych radnym drogą e-mail nie zostały zgłoszone poprawki.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy radni w chwili obecnej chcą zgłosić poprawki do treści protokółów.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółów.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów i tak:
1) Protokół Nr L/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z L sesji.
2) Protokół Nr LI/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z LI sesji.
3) Protokół Nr LII/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z LII sesji.
4) Protokół Nr LIII/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z LIII sesji.
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5) Protokół Nr LIV/2014 z dnia 08 września 2014r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z LIV sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel wnosi o:
1) wystąpienie do Zarządu dróg Powiatowych w sprawie określenia terminu wykonania chodnika
w miejscowości Oldrzyszowice,
2) udzielenie informacji w jakim terminie zostanie dokończony remont drogi Lewin Brzeski – Przecza.
Radna Anna Zacharewicz wnosi o naprawę drogi dojazdowej do posesji Państwa Szczepkowskich, zniszczonej przez Gospodarstwo Rolne z Lewina Brzeskiego ciężkim sprzętem rolniczym.
Radny Piotr Świder zgłosił :
1) zapytanie o udzielenie informacji kiedy zakończone zostaną prace związane z doprowadzeniem do
użytku drogi gminnej położonej w miejscowości Łosiów stanowiącej przedłużenie ulicy Cmentarnej
do przejazdu kolejowego i dalej od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą powiatową Łosiów
–Jasiona (objazd związany z zamknięciem wiaduktu kolejowego),
2) wniosek - w związku z kierowanymi do niego licznymi zapytaniami mieszkańców Łosiowa dotyczącymi kosztów rzeczywistych odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lewin Brzeski
w okresie od 1.VII.2013r. do 31.VII.2014r., p r o s i o przedstawienie kalkulacji kosztów poniesionych na :
− obsługę kosztów administracyjnych,
− kosztów związanych z obsługą punktu zbiórki odpadów,
− kosztów związanych z wywozem odpadów uiszczanych na rzecz firmy Remondis
Radny Roman Pudło wnosi o naprawę nawierzchni jezdni ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim przy studzienkach kanalizacji deszczowej gdyż pomimo naprawy ponownie powstają wokół studzienek leje po
obfitych opadach deszczu.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny wnosi o :
1) usunięcie kręgów betonowych po zlikwidowanej reklamie „Polo” koło parkingu LZS „Olimpia”
w Lewinie Brzeskim,
2) naprawę nawierzchni drogi koło drugiej studzienki na ulicy Kosynierów.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że do wpłynęły do Przewodniczącego Rady
i Rady Miejskiej następujące pisma :
1) z dnia 26 czerwca 2014r.Nr BKS/DPK-134-29668-2/14/MK z Kancelarii Senatu - odpowiedź na naszą
petycje w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę z dnia 5 stycznia
2011r.Kodeks wyborczy w celu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
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2) z dnia 27 czerwca 2014r. Nr NA.I – 422 – 60/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu informujące
o przeprowadzonym postępowaniu nadzorczy wobec uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIX sesji
w dniu 27 maja 2014r.
3) z dnia 30 czerwca 2014r. złożone przez P. Adriana Janeczek zam. w Lewinem Brzeskim przy ul. Powstańców Śl. 15 dot. interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
Następnie odczytał propozycję odpowiedzi dla wnioskodawcy i zwrócił się z zapytaniem czy radni akceptują taką treścią odpowiedzi.
Zapytania do przedstawionego pisma zadali Radni Robert Laszuk i Roman Pudło.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaakceptowanie propozycji odpowiedzi dla
wnioskodawcy.
Rada Miejska w obecności 12 radnych - 10 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” ( jeden radny nie
głosował) zaakceptowała treść odpowiedzi.
4) z dnia 01 lipca 2014r. Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych przyjętych uchwała Nr XLIX/371/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2014r.,
5) z dnia 02 lipca 2014r. Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. odpowiedzi na sprawy poruszane przy omawianiu informacji nt. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lewin Brzeski”,
Kierownik Rewiru Dzielnicowych ASP. Andrzej Grabny poinformował o realizacji zgłaszanych problemów
nie tylko przez Radę Miejską ale również przez mieszkańców.
6) z dnia 04 lipca 2014r. Nr OR.501.1.2014.MR Starostwa Powiatowego w Brzegu dot. podjętej uchwały
w sprawie okręgów wyborczych,
pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
7) z dnia 22 lipca 2014r. Burmistrza Lewina Brzeskiego dla P. Reginę Ciupek zam. w Lewinie Brzeskim przy
ul. Obrońców Westerplatte 18, na zgłoszony wniosek dotyczący przyłącza kanalizacji deszczowej,
8) z dnia 20 sierpnia 2014r. do wiadomości Przewodniczącego Rady złożone przez P. Mariannę Engiel zam.
w Łosiowie przy ul. Stawowej 33 dot. niedrożnej studzienki kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulic Kolejowej i Stawowej w związku z czym zalewana jest posesja,
9) z dnia 10 września 2014r. pismo do wiadomości Rady Miejskiej złożone przez Wspólnotę Mieszkaniową
ul. Rynek 2 w Lewinie Brzeskim dot. przyłączenia instalacji kanalizacyjnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 2 w Lewinie Brzeskim do zbiorczej instalacji kanalizacji sanitarnej gminy,
10) z dnia 16 września 2014r. Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu którym przesyła podjętą na sesji Rady
Miejskiej w Oleśnie uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
pismo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
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11) odpowiedź na wniosek zgłoszony na LIII sesji w dniu 26 sierpnia 2014r. w sprawie podjęcia działań w
celu odzyskania poniesionych nakładów finansowych koniecznych do zorganizowania objazdu zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów,
12) z dnia 24 września 2014r. Burmistrza Lewina Brzeskiego informujące o zabezpieczeniu niezbędnej ilości
miejsc pracy dla skazanych, którzy będą wykonywać prace społeczno użyteczne wskazując podmiot,
w którym będzie wykonywana kara,
pismo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
13) skargę złożona przez P. Bożenę Sobocką na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. dyskryminacji
w przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - ponieważ w ustalonym
terminie skarga nie została rozpatrzona ( okres wakacyjny i wystąpienie do skarżącej o dodatkowe informacje) nie został rozpatrzona w terminie ustalonym pismem z dnia 07 września 2014r. tj. do dnia 02
października 2014r.w związku z tym prosi o akceptację zmiany terminu rozpatrzenia do dnia 31 października br.
Rada Miejska poprzez głosowanie - 11 głs. „za” (1 radny nie głosował) zaakceptowała zmianę terminu
rozpatrzenia skargi.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
Radny Rady Powiatu Brzeskiego Andrzej Kostrzewa przedstawił informacje nt;
1) stanu oświaty w powiecie brzeskim,
2) działalności BCM w Brzegu.
Zapytania zgłosili :
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o wyjaśnienie z jakich środków budżetowych dofinansowania jest
oświata i służba .
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem ile wynosi budżet powiatu z podziałem na subwencje i dochody własne.
Radny Andrzej Kostrzewa wyjaśnił, że w budżecie powiatowym 70% to środki to subwencje i dotacje natomiast pozostałe 30% to udział w podatkach i sprzedaż majątku.
P. Andrzej Grabny z wrócił się z zapytaniem jakie działania podjął powiat aby pomóc dla szpitala?
Odpowiedzi udzielił Rady Andrzej Kostrzewa wyjaśniając, że to co powiat może pomóc to dofinansowanie
warunków funkcjonowania czyli inwestycje i doposażenie.
Radny Stefan Kachel rozumie, że w okresie 4 letniej kadencji , co roku jest tylko oświata i służba zdrowia,
jedne z głównych najważniejszych zadań , co oprócz oświaty, służby zdrowia, straży zostało więcej zrobione? Z tego co wiadomo o drogi, o które upominamy się cały czas nie ma środków na ich remont. Jeżeli brakuje 200.000 zł lub 300.000 zł na usunięcie zadłużenia środki znajdą się w budżecie. Natomiast 300.000 zł
nie można znaleźć na budowę chodnika, gdzie też chodzą dzieci, które się uczą i nie można narażać ich na
niebezpieczeństwo, to są też nasze dzieci. W miastach są chodniki , przejścia odpowiednie osoby służące
pomocą dzieciom przy przejściu przez ulice a na wsi dzieci chodzą do przystanków autobusowych poboczami drogi często po kałużach , która nie jest oświetlona to dla nich się nic nie robi.
Radny Andrzej Kostrzewa odpowiedział, że jest to jego druga kadencja radnego powiatowego, w radzie
powiatu jest trzech radnych z naszej gminy i nie „przespaliśmy” żadnej okazji, która dotyczyła dofinansowania czegokolwiek na terenie gminy Lewin Brzeski. Remont mostu na rz. Nysie Kłodzkiej 1.600.000 zł,
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2.500.000 zł. remont drogi Łosiów – Kantorowice, chodniki w Lewinie Brzeskim i bieżące utrzymanie dróg.
Nie tylko szkoły i oświata. Gmina Lewin Brzeski nie ma najgorszych dróg, najgorsze drogi są w gminie
Grodków a zarząd Dróg Powiatowych zarządza 320 km dróg. Natomiast remonty dróg rozpoczęły się na
początku poprzedniej kadencji, kiedy pojawiły się schetynówki i dopłaty, wcześniej nie były wykonywane
remonty.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na współfinansowanie budowy chodników w m. Oldrzyszowice, Przecza i Stroszowice.
Do pkt 9
ppkt 1
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca
2014r. do dnia 15 września 2014r.,
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 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 9 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 10 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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.
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014
roku.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Opinia RIO stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
− Komisja Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie bez uwag,
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
− Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 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 niniejszą informacje.
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Do pkt 10
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/396/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/397/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu
ppkt 3
zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
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Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/398/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu
ppkt 4
udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Buszycach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/399/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła znajdującego się w Różynie, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/400/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu
ppkt 6
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że po rozmowie z obecnymi na dzisiejszej sesji
mieszkańcy ze Skorogoszczy zgłosili uwagi do projektu uchwały obawiając się szkodliwości inwestycji ,
której działalność może znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym poprosił o wyjaśnienie, czy
etap podjęcia niniejszej uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp zamyka mieszkańcom sąsiednich posesji dochodzenie jakichkolwiek roszczeń do tematu.
Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza wyjaśnił procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, między innymi, że można dwukrotnie składać wnioski bądź uwagi do projektu planu.
Przewodniczący Rady dodał, że procedura ukaże czy inwestycja planowana przez wnioskodawcę będzie
oddziaływać w jakimś stopniu stąd będzie możliwość wyrażenia opinii.
Zapytania i uwagi :
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy o przyjęciu uwag i wniosków decydować będzie Rada
Miejska?
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, czy dotyczy to już wykonanej inwestycji.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” podjęła Uchwałę
Nr LV/401/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu
ppkt 7
udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Radca Prawny Sławomir Ostrowski przedstawił i omówił autopoprawkę do projektu uchwały.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokółu.
U w a g a: stan radnych wynosi 11 – obrady opuścił Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Zapytania i uwagi :
Zapytania i uwagi do projektu uchwały zgłosili :
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem ile rocznie gmina może przekazać dotacji zainteresowanym, i
co w przypadku boom na oczyszczalnie przydomowe?
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Radca Prawny Sławomir Ostrowski odpowiedział, że dla budżetu będzie to duże obciążenie , określenie
kwoty dotacji nastąpi w budżecie przyszłorocznym. Podstawą jest proporcja 50% dotacji są to opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska a 50% dotacja z budżetu gminy.
Skarbnik Gminy dodała, że na dzień dzisiejszy planowana jest kwota w budżecie w wysokości od 11.000 do
15.000 zł , jeżeli miało by to stanowić 50% musielibyśmy dodać 15.000 zł , czyli momencie planowania bu
dżetu na 2015 rok , jeżeli będziemy dysponować taką kwotą w miarę możliwości finansowych byłaby nie
większa niż 30.000 zł .
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że przy założeniu , że koszt instalacji jest to około 6.000 zł a my
do 50% dofinansujemy jest to około 10 instalacji rocznie. Do 50% ale nie więcej niż 3.000 zł. Dofinansowanie będzie dla tych miejscowości, które nie zostaną objęte aglomeracją.
Radny Stefan Kachel zabierając głos powiedział, że osoby które wykonały instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków tam gdzie nie była budowana kanalizacja i gdzie nie przewiduje się budowy czują się dyskryminowane dlatego, że w momencie gdy budowały nie miały żadnego zapewnienia, czy będzie w tych miejscowościach kanalizacja. W samej Przeczy jest 11 osób i będą pisały protest dlaczego nie otrzymały dofinansowania. Proponuje aby podjąć taką uchwałę, żeby te osoby ,które mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały objęte tym dofinansowanie.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że ostatnim razem jak nie została przyjęta propozycja dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obszar miejscowości objętych budową kanalizacji
sanitarnej był inny. Obecnie zmieniły się wymagania co do liczby mieszkańców na 1 km sieci i w wyniku tego
dokonana została zmiana aglomeracji Lewin Brzeski i wykluczyć niektóre miejscowości, które nie spełniały
współczynnika ilości mieszkańców na 1 km sieci. Chcąc zrekompensować mieszkańcom tych miejscowości
to, że nie będą mieli możliwości podpięcia się do kanalizacji wychodzimy z taką propozycją żeby dofinansować Im przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast nie możemy zwracać kosztów poniesionych
w latach poprzednich dlatego regulamin określa dokładnie zasady finansowania, kto w oparciu o co będzie
mógł otrzymać dofinansowanie.
Radny Stefan Kachel poprosił o odpowiedź dlaczego te osoby, które pierwsze zaczęły dbać o ochronę środowiska budując oczyszczalnie ekologiczne mają nie otrzymać takiej rekompensaty, czy mają być pokrzywdzone.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie można zrealizować zadać, które były wykonane w latach poprzednich.
Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Projekt stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LV/402/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokółu
ppkt 8
przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie
Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
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- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : 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 LV/403/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokółu
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : 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 LV/404/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokółu
Do pkt 11
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.
Radni nie zgłosili uwag do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Do pkt 12
Wolne wnioski i informacje.
Mieszkaniec P. Zdzisław Sobierajski zwrócił się z zapytaniem, czy przewidywane jest zwiększenie miejsc
parkingowych przy kąpielisku w Lewinie Brzeskim, proponując utworzenie wzdłuż rzeki Ścinawa ponieważ
w roku bieżącym samochody parkowane były na terenach zielonych.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że nie przewiduje się zwiększenia miejsc parkingowych gdyż
nie ma przestrzeni . Myśli żeby w dniach gdzie będzie więcej przyjezdnych zwłaszcza osób z poza terenu
naszej gminy ilość miejsc parkingowych jest wystarczająca, nie ma planów na ich rozbudowę.
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P. Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem w sprawie wykonane pomostu na kąpielisku z jakiego drzewa
został wykonany, wygląda na sosnę lub inne drzewo, zaczyna strzelać, pękać a wiadomo, że miał być wykonany z modrzewia, czy była zgoda na zamianę?
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że zostanie dokonany przegląd po sezonie i wszelkie
usterki będą zgłaszane w ramach gwarancji do wykonawcy.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że zadano pytanie odnośnie z jakiego drzewa został wykonany?
Kierownik Wydz. Bi Marcin Kulesza odpowiedział, że został wykonany z modrzewia.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1650 zamknął
obrady LV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

