
 PROTOKÓŁ  NR  XXXI/2017  z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 28 marca 2017r. w saIi  Gimnazjum w  Lewinie Brzeskim.                  Otwierając o godzinie 14ºº  obrady XXXI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-mar  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 : 
 Komendanta Straży Miejskiej, 
 Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim, 
 Kierownika Komisariatu  Policji w Lewinie Brzeskim, 
 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, Sołtysów, 
 Radnego Powiatu Brzeskiego.  Do pkt 2   Stwierdzenie quorum.  Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  jest  prawomocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  Na pod-stawie listy obecności  w sesji uczestniczyło  13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  Nieobecni na sesji: radny Jacek Kieroński, radny Dariusz Zięba. Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu.  Do pkt 3  Przewodniczący Rady  przedstawił złożone  do porządku obrad wnioski:  1) własny złożony ustnie do protokołu o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu -  Sprawozdanie  z działalności stałych Komisji Rady;  2) z dnia 21 marca 2017r. Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał : a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok; b) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki; d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki; e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  3) z dnia 23 marca 2017r. o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały: -   o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów 

i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie  
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin 
Brzeski. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.  



 

 

2  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno przedstawione wnioski  i tak :  Wniosek własny.  Rada Miejska w obecności  13 radnych –  jednogłośnie 13  głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością  głosów)  zgłoszony  wniosek.  Wniosek z dnia 21 marca 2017r.    Rada Miejska w obecności  13 radnych –  jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością  głosów)  zgłoszony  wniosek.  Wniosek z dnia 23 marca 2017r.    Rada Miejska w obecności  13 radnych –  jednogłośnie 13  głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością  głosów)  zgłoszony  wniosek.  Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi  wnioskami  przedstawia  się  następu-jąco :  1. Otwarcie obrad sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  6. Przyjęcie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia 12 grudnia 2016r. do dnia  13 marca 2017r.  7. Sprawozdanie  z działalności stałych Komisji Rady.  8. Podjęcie uchwał  w sprawie: 1) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont i przebu-dowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski; 2) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2016; 3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz przedsta-wienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą Lewin Brzeski   o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”; 6) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz; 7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin  Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Fabrycznej w Lewinie  Brzeski; 8) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017 rok; 9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok; 10)  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 11)  zaciągnięcia pożyczki; 12)  zaciągnięcia pożyczki; 13) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 14) o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim eta-pie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski.  



 

 

3  9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 10. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  i  Radnych Powiatu Brzeskiego.  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 12. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 14. Zamknięcie obrad sesji.           Do pkt  4   Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :  Radny Władysław Górka z Chróściny podziękował  za wsparcie i dużą pomoc w zorganizowaniu  oraz za uczestniczenie w Turnieju Podnoszenia Ciężarów o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego: Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, Z-cy Burmistrza, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Radzie Samo-rządu Miasta Lewin Brzeski i Jackowi Kierońskiemu oraz pracownikom Miejsko – Gminnego Domu Kultury  w Lewinie Brzeskim.  Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi w imieniu mieszkańców ulicy Dzierżonia o wyegzekwowanie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5t na w/w ulicę.  Mieszkańcy ulicy Dzierżonia są mocno zbulwersowani faktem, że pomimo istniejącego znaku drogowego B 5  zakazującego wjazdu pojazdom ciężarowym, ulicą tą odbywa się transport zaopatrzenia do składu z materiałami budowlanymi pojazdami których ciężar całkowity przekracza 40 ton. Ulica Dzierżonia w Lewinie Brzeskim jest ulicą osiedlową  o szerokości jezdni 4metrów i nie jest przystosowana do poruszania się nią tak dużych samochodów. Największy problem jest wtedy jak mówią mieszkańcy, kiedy jednocześnie na ulicy znajduje się samochód ciężarowy z zaopatrzeniem oraz jadące samochody osobowe. Aby wykonać manewr mijania, musowo pokonać wysoki krawężnik zjeżdżając na chodnik, w tym momencie niszczy się nie tylko samochód ale dewastacji ulega cała infrastruktura drogowa. Wobec powyższego prosi P. Burmistrza o w miarę szybkie zajęcie się tą sprawą, wyznaczenie innej trasy dostawy towarów do marketu budowlanego „Mrówka” albo jak wnioskują mieszkańcy w/w ulicy, właściciel sklepu winien przeładowywać towar na mniejsze pojazdy aby nie dochodziło do dewastacji infrastruktury drogowej nie przystosowanej na takie obciążenia i tak duże gabaryty samochodów dostawczych.  Do pkt  5    Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili następujące wnioski:  Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa zasygnalizował o konieczności podjęcia działań w przypadku ciężkich pojaz-dów wyjeżdżających z pól, kiedy następuje zabrudzenie ziemią jezdni drogi.  Do pkt  6   Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 grudnia 2016r. do dnia 13 marca 2017r. Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu.  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  5 głs. „za”.  



 

 

4  Zapytań i uwag  nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.  Rada Miejska w obecności 13 radnych –   jednogłośnie 13 głs.  „za””  przyjęła  sprawozdanie.     Do pkt  7   Sprawozdanie  z działalności stałych Komisji Rady.   Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady przedstawili :  
 Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego z działalności Komisji za 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  Zapytań i uwag  nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.  Rada Miejska w obecności 13 radnych –   jednogłośnie 13 głs.  „za””  przyjęła  sprawozdanie.  
 Radny Antoni Rak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2016r.  Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.  Zapytań i uwag  nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.  Rada Miejska w obecności 13 radnych –   jednogłośnie 13 głs.  „za”  przyjęła  sprawozdanie.  
 Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z działalności za 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  11 do protokołu.   Zapytań i uwag  nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.  Rada Miejska w obecności 13 radnych –   jednogłośnie 13 głs.  „za””  przyjęła  sprawozdanie.  Do pkt   8  Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:  ppkt  1  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont   i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  12 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.    



 

 

5  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie   6  głs. „za”;  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs.  „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/292/2017 w powyższej spra-wie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do  protokołu.  ppkt  2      przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2016; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  - zaopiniowała  pozytywnie - jednogłośnie  6  głs. „za” ; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5 głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/293/2017 w powyższej spra-wie . Uchwała  stanowi załącznik Nr 15 do  protokołu.  ppkt  3   przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz przedsta-wienie potrzeb związanych z realizacją zadania; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach  stałych Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6 głs. „za”; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13  głs.  „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/294/2017 w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17 do  protokołu.  



 

 

6 ppkt  4   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą Lewin Brzeski  o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 18 do protokołu.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  - zaopiniowała  pozytywnie  - jednogłośnie  6  głs. „za”; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  13  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/295/2017  w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu.  ppkt  5    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  - zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie 6 głs. „za”; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  13  głs. podjęła Uchwałę Nr XXXI/296/2017 w powyższej sprawie.  Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu.  ppkt  6   przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22 do protokołu.  Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6 głs. „za”. Komisja zaproponowała powołać do składu komisji ds. konsultacji : 1) w mieście Lewin Brzeski:       -   Wiolettę Kruk – Jaromin   -  pracownik Urzędu        -   Roberta Laszuk  -  radny Rady Miejskiej         -   Andrzeja Grabnego -  Przewodniczący Rady Samorządu Miasta 2) we wsi Skorogoszcz:      -  Joannę Bieniusa  -  pracownik Urzędu      -  Dariusza Zięba  -  radny Rady Miejskiej  



 

 

7  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5  głs. „za”.     Komisja zaproponowała powołać do składu komisji ds. konsultacji :     1) we wsi Skorogoszcz:                           -  Władysława Górkę -  radny Rady Miejskiej   Radny Robert Laszuk zwrócił się do Przewodniczącego Rady o jeszcze raz przedstawienie protokołu doraźnej Komisji do spraw zmiany nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy, ponieważ powyższy protokół był przedstawiany na sesji nadzwyczajnej w dniu 9 marca 2017r. Jaki był cel pracy doraźnej komisji.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał protokół z posiedzenia doraźnej Komisji z dnia 24 lutego 2017r. Protokół stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.  Zapytania i uwagi :  Radny Stefan Kachel zapytał co będzie jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgodę na wprowadzenie zmiany nazwy ulicy.  Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej.  Radny Roman Pudło zapytał czy również była brana pod uwagę zmiana nazwy ulicy Okrzei w Lewinie Brze-skim. Ponieważ był Stefan Stanisław  Okrzeja i Stanisław Aleksander Okrzeja, są to dwie różne postacie.  Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin wyjaśniła, że ulica Okrzei nie ma nadanych imion.   Wywiązała się dyskusja w sprawie nazewnictwa ulic, w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorzą-du Miasta Andrzej Grabny, radny Robert Laszuk, radny Mieczysław Adaszyński, Sekretarz Gminy Barbara Chyża.   Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  11  głs.  „za” przy  0  głs. „przeciw” i  2  głs.  „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr  XXXI/297/2017  w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu.  ppkt  7  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brze-ski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Fabrycznej w Lewinie  Brzeskim, Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 25 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za”;  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 5 głs. „za”.  Zapytania i uwagi :  



 

 

8  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych  –  13 głs.  podjęła Uchwałę Nr  XXXI/298/2017 w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu.  ppkt  8  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017 rok; Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 27 do protokołu.  Wprowadzenia  do  tematu  nie przedstawiono.  Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zgłosiła poprawek do przedłożonego planu pracy na 2017 rok.  Radna Ilona Gwizdak wnosi o wprowadzeni do planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w m-cu wrześniu tematu pn. „Sposoby ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Lewin Brzeski”.  Radni poprzez aklamację poprali wniosek radnej.  Przewodniczący Komisji RiOŚ Mieczysław Adaszyński poinformował, że w razie konieczności tematyka może być zawsze uzupełniana na wniosek w zależności od potrzeb.  Zapytań i uwag więcej nie wniesiono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały po wprowadzonej zmianie planu pracy Komisji RiOŚ i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  13  głs.  podjęła Uchwałę Nr XXXI/299/2017 w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu.  ppkt  9  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 29 do protokołu.  Wprowadzenie do tematu  nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13  radnych  – 13 głs. podjęła Uchwałę Nr XXXI/300/2017 w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do protokołu.  ppkt  10  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 31 do protokołu.  



 

 

9  Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach stałych  Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie - jednogłośnie  5  głs. „za”;  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie wniesiono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/301/2017  w powyższej spra-wie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu.  ppkt  11  zaciągnięcia pożyczki;  Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33 do protokołu.  Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady.    Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie 5 głs. „za” ; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych  – 13 głs. podjęła Uchwałę Nr  XXXI/302/2017 w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do  protokołu.  ppkt  12  zaciągnięcia pożyczki;   Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 35 do protokołu.  Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  - zaopiniowała  pozytywnie  - jednogłośnie  5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie wniesiono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  13 radnych  – 13  głs „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/303/2017 w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 36 do protokołu.  



 

 

10 ppkt  13  zaciągnięcia kredytu długoterminowego;   Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr 37 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komi-sji Rady.   Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie 5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5 głs. „za”.  Zapytań i uwag nie wniesiono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 13 radnych  – 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/304/2017 w powyższej spra-wie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 38 do  protokołu.  ppkt  14  o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postę-powania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu dokonała Sekretarz Gminy Barbara Chyża, poinformowała, że w podjętej dnia  9 marca 2017r. uchwale w sprawie określenia kryteriów, przyznania  każdemu kryterium liczby punktów  i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postę-powania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski, w § 2 omyłkowo podano niewłaściwy numer i datę podjęcia uchwały, która dotychczas obowiązywała i traci moc z dniem wejścia w życie uchwały podjętej dnia 9 marca 2017r.  Stanowisko Komisji :  -   Rozwoju Gospodarczego  - nie opiniowała w/w projektu uchwały; -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie wniesiono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Rada Miejska w obecności 13 radnych  – 13 głs. podjęła Uchwałę Nr XXXI/305/2017 w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 40 do  protokołu.  Do pkt  9  Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz kore-spondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak : 1) zwołanych i odbytych 3 –ch sesjach nadzwyczajnych; 2) sprawozdanie Komisji z konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski dot. realizacji „Budowy  centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym w Lewinie Brzeskim”; Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.    



 

 

11  3) sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 rok w placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski – w szkołach i w przedszkolach; Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.  4) pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przystąpienia gminy do współpracy w ramach projektu pt. „Opolskie dla rodziców i dzieci” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego  i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu współfinansowany w ramach RPO WO, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.  Burmistrz w dniu 27 stycznia 2017r. złożył deklarację współpracy w ramach w/w projektu. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i deklaracja stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.  Do pkt  10  Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  i  Radnych Powiatu Brzeskiego.  Radny Rady Powiatu Brzeskiego Alojzy Witoń poinformował jakie sprawy były omawiane na sesji Rady  Powiatu oraz o realizacji  zgłoszonych wnioskach z gminy Lewin Brzeski do władz powiatu.  Na zakończenie poinformował o  działaniach w sprawie usunięcia chemikaliów z miasta Brzeg i Gminy  Olszanka. 
 Następnie radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała o kondycji finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, zakończył się wynikiem ujemnym oraz jakie oddziały funkcjonują i świad-czą usługi medyczne. Następnie poinformowała, jakie zostały przeprowadzone remonty w BCM w Brzegu  w 2016 roku oraz jakie zostały wykonane już w tym roku.  Do pkt  11  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  Radna Ilona Gwizdak podziękowała za pozytywne załatwienie wniosku dotyczącego uruchomienia transpor-tu publicznego dla mieszkańców z miejscowości Borkowice, Błażejowice i Mikolin do Lewina Brzeskiego  Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.   Do pkt   12   Wolne wnioski i informacje. 
 Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o przekazanie 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Przy-jaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. Obecna sytuacja stowarzyszenia jest trudna, nie otrzymało dofinansowania z PFRON. Roczna wartość działania stowarzyszenia wynosi ogółem ok. 800.000 zł z pełną rehabilitacją dzienną. Stowarzyszenie nie otrzymało z PFRON środków w wysokości ok. 270.000 zł. Wykonał mnóstwo wyjazdów, spotkań z posłami, parlamentarzystami  oraz telefonów do Warszawy. Otrzymał odpowiedź, że jeżeli działalność stowarzyszenia jest tak ważna to niech wystąpią  o wsparcie do gminy. Stowarzyszenie prowadzi wczesną interwencję niemowląt, a dla tych dzieci jest bar-dzo potrzebna rehabilitacja i najbardziej skuteczna.  Następnie radny poinformował, że od 17 lat przewodniczy i prowadzi stowarzyszenie i po raz pierwszy jest w takiej sytuacji finansowej. Nie wie jak będzie dalej prowadzona rehabilitacja. Również podjął działania  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ale otrzymał informację, że Urząd Marszałkowski nie może przekazać środków na rehabilitację medyczną tylko na rehabilitację społeczną i aktywizację zawo-dową. Ponieważ  środki finansowe z PFRON na rehabilitację na ten rok otrzymał w wysokości 800.000 zł,  a w zeszłym roku otrzymał środki w wysokości 2.000.000 zł. Rehabilitacja obojętnie jakiego rodzaju osób poniżej 18 roku życia w ogóle nie jest brana pod uwagę. Obecnie ustala spotkanie z Prezesem PFRON  w Warszawie. 



 

 

12  Kolejno Radny Robert Laszuk  poinformował, że wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego umówił się na spo-tkanie z dyrektorem Oddziału Opolskiego NFZ w sprawie finansowania działalności gabinetu rehabilitacyj-nego. Ponieważ właściciel gabinetu poinformował o zamiarach zamknięcia gabinetu z uwagi na zbyt małą liczbę otrzymywanych punktów,  bo tylko 2300 m-cznie a wartość jednego punktu wynosi tylko 1,08 zł.  Gabinet ten był już raz reaktywowany w 2006 roku. Koszt zatrudnionego pracownika w gabinecie wynosi ok. 3.200,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo co będzie dalej z gabinetem, a jest to jedyny gabinet działa-jący na terenie gminy w ramach NFZ, gdzie mieszkańcy mają na miejscu rehabilitację. Na zakończenie Radny podsumowując wypowiedź powiedział, że chociaż z jednej strony jest zadowolony, że w  budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na wynagrodzenia nauczycieli.   Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy podziękował w imieniu mieszkańców Przeczy za otwarcie poczekalni na dworcu PKP w Przeczy. Następnie poinformował, że : 1) na osiedlu w Przeczy na drodze ewakuacyjnej, na kostce zbiera się woda. Brak jest spadu w kierunku rowu, kratki ściekowej; 2) na drodze gminnej w okolicach obiektu sportowego, brak jest pobocza przy przepuście przez drogę. Kruszy się asfalt, brak podsypanego pobocza. Skrzywiona jest rura od znaku drogowego w kierunku jezdni.  Do pkt   13   Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.  Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski  zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą reali-zowane.  Do pkt   14      W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 15.50 zamknął obrady  XXXI  sesji Rady Miejskiej.  
Protokółowała :  H .Berezowska       Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady               Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


