PROTOKÓŁ NR LVI/2014
z LVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 28 października 2014r. w sali Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LVI 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 :
−
− Przedstawicieli oświaty lewińskiej w osobach – Dyrektora Gimnazjum P. Zuzannę Gwarys i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej P. Zdzisława Biernackiego.
− Radnego Rady Powiatu Brzeskiego
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nie usprawiedliwieni na sesji - Radny Dariusz Kraiński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2014r.
o wycofanie z porządku obrad sesji pkt. 11 dot. rozpatrzenia skargi – podjęcie uchwały w związku z wystąpieniem o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu w sprawie sprawdzenia czy obowiązujący regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest zgodny
z obowiązującym prawem.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółu z LV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
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8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
9. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 września 2014r. do
dnia 14 października 2014r.,
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013 – 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
2) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
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 protokółu z LV sesji , która odbyła się w dniu
30 września 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do treści protokółu przesłanego radnym drogą e-mail nie zostały zgłoszone poprawki. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy radni
w chwili obecnej chcą zgłosić poprawki do treści protokółu.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokółu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu
Nr LV/2014.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – Jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z LV sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Waldemar Włodek z Lewina Brzeskiego zgłosił następujące wnioski :
1. W związku ze skargami mieszkańców miasta dotyczącymi stanu czystości terenów zielonych położonych przy ulicach Kilińskiego, Przytulnej i Rynek prosi o podjęcie działań do poprawy tego stanu. Zdaniem mieszkańców teren zieleni, gdzie jest jedyne w okolicy Rynku miejsce zabaw dla małoletnich
dzieci z placem zabaw, jest zarazem terenem wyprowadzania psów i załatwiania tam ich potrzeb.
Mieszkańcy postulują ustawienie tablic zakazujących wyprowadzanie psów oraz kontrole Straży Miejskiej.
2. Od roku 2008 mieszkańcy nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy Matejki 10 – 12
w Lewinie Brzeskim zmuszeni są do używania terenu trawnika przyległego do ich budynku jako parkingu. Budynek ten został wybudowany przez prywatnego dewelopera bez miejsc parkingowych. Od tego
czasu przez 6 lat zamieszkujące tam 24 rodziny wobec braku jakiegokolwiek miejsca utwardzonego
muszą parkować pojazdy na trawniku będącego jedynym dostępnym w okolicy miejscem. Wiąże się to
między innymi z brodzeniem po kostki w błocie w nader częstych okresach deszczowych, oraz innymi
niewyobrażalnymi dla pozostałych mieszkańców centrum miasta utrudnieniami. Przez ten okres władze zbywały mieszkańców trudnościami finansowymi przekładając o kolejne sezony obietnice załatwienia sprawy. W związku z nadal nie rozwiązanym problemem miejsc parkingowych mieszkańców
budynku nr 10 – 12 przy ul. Matejki, ponawiam wcześniejsze wnioski o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do wykonania przynajmniej utwardzenia terenu zielonego usytuowanego między
ulicami Stromą, Pocztową a Matejki. Zdając sobie sprawę z możliwości finansowych gminy wnioskuję o
podjęcie na obecną chwilę przynajmniej pierwszego etapu wykonania w tym miejscu parkingu dla
mieszkańców miasta.

3
3. Prosi o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie remontu bądź usprawnienie istniejącej instalacji kanalizacyjnej podłączonej do budynków przy ulicy Moniuszki 31 ABCD oraz Moniuszki 31 – 33.
Mieszkańcy wymienionych budynków skarżą się na wadliwie działającą instalację kanalizacyjną , do
której prawdopodobnie podłączona jest instalacja burzowa z placu położonego przy budynku 31 – 33
(przy garażach) co skutkuje zalewaniem piwnic tegoż budynku podczas okresów intensywnych opadów
atmosferycznych. W przypadku ustalenia, że nieprawidłowości w działaniu kanalizacji leżą po stronie
zarządcy budynku, bądź użytkowników proszę o pisemną opinię z dokonanych ustaleń w przedmiotowym temacie.
Radny Stefan Kachel z Przeczy zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Firmy Remondis o opróżnienie przed
świętem 1 listopada br. kontenerów ustawionych przy cmentarzu w Przeczy
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski
Sołtys Zbigniew Wierzbicki z Mikolina zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego – na Zebraniu Wiejskim
w dniu 21 września 2014r. Sołectwo podjęło uchwałę żeby przekazać z użyczenia mienia komunalnego
mieszkanie, które jest w budynku przekazanym sołectwu. Zgodnie ze Statutem Sołectwa , jeżeli przepisy
jego są respektowane czy uznawane w rozdziale VII w § 41, 42,43,44 dokładnie jest napisane, że Sołectwo
może administrować, zarządzać i pozyskane pieniądze przeznaczać na cele związane z celem publicznym,
na drogi, na zieleń na inne rzeczy. Okazuje się, że Pan Mecenas podjął decyzję, że Sołectwo nie może tym
administrować i zarządzać. Nie wie z jakiego powodu , podobno polisa OC ale wypadałoby wtedy zapytać
mnie, a może Sołectwo chce płacić tą polisę a nie podejmować decyzje od razu, że nie . Dlatego chciałby
żeby wyjaśniono dokładnie, czy Statut Sołectwa obowiązuje, czy możemy się na niego powoływać. Czy jest
to tylko dane rzucone i ludzie sobie róbcie co chcecie. Prosi o konkretną odpowiedź.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił uwagę, że decyzji nie wydaje Radca Prawny tylko opinię
prawną w oparciu o przepisy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zgłosił wniosek w sprawie chodnika przy ul. Krasickiego w Lewinie Brzeskim. Chodnik obecnie jest wyłączony z eksploatacji- ogrodzony taśmą . Czy w bieżącym roku będzie remontowany, a jeżeli nie to prośba mieszkańców o załatanie dziur w chodniku i dopuszczenie go do użytkowania.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że :
1) w dniu 8 października 2014r. wpłynęło pismo z Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych ,
w którym zwracają się do wszystkich gmin w województwie opolskim z prośbą o nie podwyższanie obciążeń podatkowych , na które składa się podatek od środków transportowych – z uwagi, iż nie planuje
się podwyższania stawki tego podatku przesłano taką informację,
2) w dniu 21 października 2014r. wpłynęło pismo od Burmistrza Lewina Brzeskiego , którym przekazał do
załatwienia wg. kompetencji pismo skierowane do niego przez mieszkańców Skorogoszczy, których reprezentuje P. Zbigniew Borecki dot. podania powodów dla których Rada Miejska przystępuje do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina podejmując
uchwałę w tej sprawie podczas sesji w dniu 30 września 2014r. – przygotowany został projekt odpowiedzi , który odczytał. Następnie zwrócił się do radnych, czy akceptują przedstawiony projekt odpowiedzi.
Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat . Wniosków i uwag do treści odpowiedzi nie zgłoszono.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” zaakceptowała treść odpowiedzi.
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3) dnia 16 października 2014r. Burmistrz Lewina Brzeskiego przekazał Radzie Miejskiej przesłaną uchwalę
Rady Gminy Oława z dnia 30 września 2014r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś
Historyczna” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa poinformował, że w dniu 23 października 2014r. odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Brzeskiego i miała dwuczęściowy charakter . Pierwsza część dotyczyła podsumowanie kadencji 2010 – 2014 i druga część to porządkowanie spraw bieżących, które trzeba było załatwić jeszcze w tej kadencji, szczególnie dotyczących braku środków na oświatę. Następnie poinformował jak przedstawia się sytuacja BCM.
Na zakończenie podziękował, za współpracę za ostatnie 8 lat.
Zapytanie w sprawie wysokości zadłużenia powiatu zgłosił Rady Ludwik Juszczak.
Odpowiedzi udzielił rady Radny Powiatu Andrzej Kostrzewa.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 września
2014r. do dnia 14 października 2014r.,
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 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 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013 – 2014.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszą informację.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogło-

śnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejszą informację.

Do pkt 11
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 9 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LVI/405/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
ppkt 3
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Przedłożona została przez Sołtysa Sołectwa Chróścina Władysława Górkę informację z działalności za
okres kadencji.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Skorogoszcz nie zostało przedstawione z uwagi na nieobecność kończącej kadencję Sołtys P. Krystynie Szmondrowskiej.
W Imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Waldemar Włodek i w imieniu Urzędu Miejskiego Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara złożyli podziękowanie Sołtysowi Władysławowi Górka za dobrą
współpracę, zaangażowanie i sumienne wykonywanie wszystkich zadań, w trosce o mieszkańców..
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LVI/406/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu
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Do pkt 12
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski i czy mają zapytania bądź uwagi do ich treści.
Radni nie zgłosili uwag do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Roman Pudło zgłosił uwagę do wykonanych uzupełnień ubytków w jezdni na ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim. Po ich uzupełnieniu i opadach deszczu ponownie powstały w tych miejscach.
Sołtys Zbigniew Wierzbicki powracając do tematu Statutu Sołectwa zwrócił uwagę na zapis rozdziału VIII –
jest napisane, że nadzór nad sołectwem sprawuje Rada Miejska i Burmistrz. W § 48 tego rozdziału jest napisane , że Burmistrz powinien stworzyć warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w
sposób jak najbardziej efektywny.
Następnie podziękowania dla Burmistrza Lewina Brzeskiego złożyli – Radny Władysław Górka w imieniu
strażaków z OSP w Skorogoszczy za pomoc w wykonaniu podjazdu do remizy oraz radny Zbigniew Gąsiorowski za podwyżki płac dla pracowników obsługi przedszkoli i szkół.
Mieszkaniec P. Zdzisław Sobierajski odczytał pisma dotyczące bezpieczeństwa ratowników na kąpielisko ,
wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dodatkowych parkingów itp.
Kserokopie pism stanowią załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Do pkt 14
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.
Na wniosek Sołtysa Zbigniewa Wierzbickiego odpowiedzi udzielił Radca Prawny Sławomir Ostrowski.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz.15 11 zamknął
obrady LVI sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Piotr Barszcz

Waldemar Włodek

