
  PROTOKÓŁ  NR XXVII/2016  z  XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 29 grudnia 2016r. w saIi  Gimnazjum               w  Lewinie Brzeskim.                  Otwierając o godzinie 13ºº  obrady XXVII 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, 
 Przewodniczącego  Samorządu Miasta, Sołtysów, 
 Radnego Rady Powiatu Brzeskiego.  Do pkt 2  Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  jest  prawo-mocna. Zwołana została  zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczyło  10  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  Nieobecni  na sesji  -  Radny Piotr Barszcz, Radny Stefan Kachel, Radna Grażyna Michalska, Radny Przemy-sław Ślęzak, Radna Anna Zacharewicz. Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu.  W związku z nieobecnością Radnego Piotra Barszcz wybranego Sekretarzem obrad na okres kaden-cji Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował na sekretarza obrad dzisiejszej sesji Radna Ilonę Gwizdak.  Innych propozycji nie zgłoszono.  Radna Ilona Gwizdak wyraziła zgodę.  Rada Miejska w obecności 10 radnych – 9 głs „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” wybrała na Sekretarza dzisiejszych obrad Radną Ilonę Gwizdak.  Do pkt 3  Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił złożone do porządku obrad  wnioski Burmistrza Lewina Brze-skiego: 1) z dnia 19 grudnia 2016r.  o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za-sad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  Rada Miejska w obecności  10 radnych –  jednogłośnie 10  głs. „za” przyjęła (bezwzględną większo-ścią głosów)  zgłoszony  wniosek.  2) z dnia 20 grudnia 2016r.  o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 



 

 

2 a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;  b) o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,  c) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych, Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  Rada Miejska w obecności 10  radnych –  jednogłośnie 10 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większo-ścią głosów)  zgłoszony  wniosek.  projekty uchwał wymienione w powyższych wnioskach były omawiane na posiedzeniach stałych Komisji Rady i zostały przez nie zaopiniowane.  U w a g a: stan Radnych wynosi 11  - doszła Radna Grażyna Michalska.  3) z dnia 28 grudnia 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały  o zmianie uchwa-ły w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicz-nych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie. Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  Rada Miejska w obecności 11  radnych –  jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większo-ścią 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. 5. Interpelacje i zapytania Radnych. 6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  7. Przyjęcie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 09 grudnia 2016r.  8. Podjęcie uchwał  w sprawie: 1) uchwalenie budżetu gminy  na 2017r.; a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu, f) głosowanie projektu uchwały budżetowej; 2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;     



 

 

3  3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017; 4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utwo-rzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utwo-rzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  6) zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski; 7) zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej; 8) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gmi-ny Lewin Brzeski; 9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;  10) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; 11) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  z perspektywą do roku 2023”; 12) uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 13) rocznego planu kontroli na 2017 rok; 14) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r.; 15)  określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-gi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobie-rania;  16) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;  17) o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 18) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych, 19) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowa-nie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie. 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  Przystąpiono do przyjęcia protokołów : 1) z XXIV  sesji  , która odbyła się w dniu 26 października 2016r. Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek.  Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  Rada Miejska w obecności  11 radnych –  jednogłośnie  11  głs. „za”  przyjęła   protokół  z  XXIV sesji Rady Miejskiej.   2) z XXV  sesji  , która odbyła się w dniu 29 listopada  2016r. Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek  po-informował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono poprawek  Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  Rada Miejska w obecności  11 radnych –  jednogłośnie  11  głs. „za”  przyjęła   protokół  z  XXV sesji Rady Miejskiej.   



 

 

4  Do pkt  5   Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :  Radna Ilona Gwizdak wnosi  w imieniu mieszkańców wsi Borkowice prośbę o interwencję w spółce „Hydro-Lew” w celu dostępu wody w godzinach nocnych. Notorycznie brakuje wody co utrudnia funkcjonowanie i zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom.               Do pkt  6     Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  nie zgłosili wniosków. 
 Do pkt  7   Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 09 grudnia 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 7 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 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 9 Komisji Rolnictwa            i Ochrony Środowiska.  -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  4 głs. „za”   Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 
 Rada Miejska w obecności 11 radnych –   jednogłośnie 11 głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie.     Do pkt  8 
 Podjęcie uchwał  w sprawie: 
 ppkt 1 
  uchwalenie budżetu gminy  na 2017r. 
 lit.  a  Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu  Gminy na 2017  rok  Przewodniczący Rady Walde-mar Włodek  zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu. Projekt uchwały w  stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.  Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zgłoszona została przez  Burmistrza autopoprawka  do przedłożonego projektu budżetu  gminy na 2017 rok  dotycząca zmiany treści zapisu § 17 projektu uchwały budżetowej z  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.”  na „ Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017r.” Autopoprawki  stanowią  załączniki  Nr 11 do protokołu. 
 Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu gminy  



 

 

5 na 2017 rok uwzględniający autopoprawkę.  lit.  b  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2017  rok.  Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  odczytała Uchwałę  Składu  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  Nr  501/2016 z dnia  14  grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  uchwały bu-dżetowej gminy Lewin Brzeski  na 2017r., który  został zaopiniowany  pozytywnie.  Uchwały  RIO stanowią  załącznik  Nr 12  do protokołu.  lit.  c       Przewodniczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodar-czego  o przedstawienie  stanowiska do projektu  budżetu gminy na 2016r.  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do pro-jektu budżetu na 2016 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu  7  grudnia 2016r. następującej treści : „Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2016r.  w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz opinii własnej podjętej na po-siedzeniu w dniu 23 listopada 2016r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu obradując na posiedzeniu w dniu  7 grudnia 2016r. (w obecności  6 członków –  jednogłośnie  6  głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2017 rok . Jednocześnie Komisja pragnie zauważyć, że ilość zadań inwestycyjnych wpisana do realizacji w przyszłym roku budżetowym jest tak duża, że komisja może wyrazić tylko nadzieję, aby wszystkie plany inwestycyjne zostały zrealizowane.”  Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.  lit.  d  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego.  Z uwagi, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego w stanowisku nie zgłosiła wniosków,  Burmistrz  Artur Kotara odstąpił od przedstawienia stanowiska i prosi o przyjęcie przedłożonego  budżetu na 2017 rok  lit.  e  Radni nie podjeli dyskusji nad projektem uchwały.   lit.  f  Przewodniczacy Rday Waldemar Włodek  poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok.  Rada Miejska w obecności  11  radnych –  jednogłośnie  11 głs. „za”, podjęła Uchwałę Nr XXVII/256/2016                                             w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu.  Burmistrz Artur Kotara  podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie  budżetu  gminy na 2017 rok , budżet jest dostosowany do optymalnej sytuacji jaka jest w gminie oraz poinformował  jakie planuje się realizować zadania i gdzie będziemy się ubiegać o środki z  funduszy unijnych na ich wykonanie.  



 

 

6 ppkt  2   uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  15 do protokołu.  Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały, którą wprowadza się następujące zmiany : „ W załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 doko-nuje się zmian wynikających z pozytywnej oceny przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosku o dofina-sowanie projektu pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy” Autopoprawka  stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.  Następnie Skarbnik Gminy  odczytała Uchwałę Nr  502/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie. Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  Stanowisko Komisji  Rozwoju Gospodarczego oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  podjęte posiedzeniu   w dniu  23 listopada 2016r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie  jednogłośnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Stanowiska  Komisji  stanowią  załączniki  Nr 18 i 19 do protokołu.  Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.  Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce  odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek   a następnie poddał pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.  Rada Miejska w obecności 11 radnych  –  jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/257/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu.  U w a g a: stan Radnych wynosi 12  - doszła Radna Anna Zacharewicz.  ppkt  3      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4 głs. „za”.  Zapytywań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 12 radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/258/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 23 do  protokołu.  



 

 

7 ppkt  4  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 24 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –   jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/259/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25 do  protokołu.  ppkt  5  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.  Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 26 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12  radnych  –  jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/260/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu.  ppkt  6   zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 28 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4 głs. „za”.  



 

 

8  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/261/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 29 do  protokołu.  Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny przedstawił sprawozdanie z działalności Rady  i Zarządu za okres kadencji. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.  Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego wręczyli podziękowanie dla Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta  Andrzeja Grabnego za pracę  na rzecz społeczności lokalnej w okresie kadencji.   ppkt  7   zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 31 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 12 radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/262/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu.  W związku z nieobecnością na sesji Sołtysa Sołectwa Mikolin sprawozdanie z działalności przedstawił tylko Sołtys Sołectwa Borkowice Maciej Hryciuk. P. Maciej Hryciuk przedstawił informacje o dokonanych działaniach w okresie krótkiej kadencji trwającej nie cały rok.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady Miejskiej  i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtysowi Maciejowi Hryciuk za prace wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.  ppkt  8  wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach  Komisji.  



 

 

9 Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –    jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/263/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do  protokołu.  ppkt  9  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  35 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie   4 głs. „za”.  Autopoprawkę do  Zał. Nr 1  projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydz. OK Marek Nowak odczytując jej treść. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający  autopoprawkę i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –   jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/264/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 37 do  protokołu.  ppkt  10  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 38 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.    



 

 

10 Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogło- śnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/265/2016  w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 39 do  protokołu.  ppkt  11  uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  z perspektywą do roku 2023”; Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 40 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za” .Przewodniczący Komi-sji poinformował, że komisja jednocześnie  zgłosiła parę  uwag, które zostały przyjęte przez Burmistrza Le-wina Brzeskiego i mają zostać wprowadzone jako autopoprawka również zgłoszne zostały wnioski do WIOŚ w Opolu. -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4 głs. „za”.  Autopoprawkę do załącznika projektu uchwały została przekazana radnym. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.  Z zapytaniem o wyjaśnienie zwrócił się  Radny Dariusz Zięba.  Odpowiedzi udzielili  Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara i Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan.   Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę  i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/266/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 42 do  protokołu.  ppkt  12  uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 43 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Autopoprawkę do załącznika projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek infor-mując, że na wniosek Radnego Roberta Laszuk Burmistrz Lewina Brzeskiego wprowadza zmiany w zał. Nr 3 i 4 Statutu Gminy. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4 głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.    



 

 

11  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/267/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 45 do  protokołu. 
 ppkt  13 

 rocznego planu kontroli na 2017 rok. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 46 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4 głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 12  radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/268/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 47 do  protokołu. 
 ppkt  14  zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 48 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 12  radnych  – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/269/2016   w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 49 do  protokołu.  ppkt  15   określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobie-rania. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 50 do protokołu.  



 

 

12  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady Walde-mar Włodek.  Autopoprawka stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie u   -  jednogłośnie 5  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4 głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę  i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  – jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/270/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr  52 do  protokołu.  ppkt  16  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;  Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 53 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach  Komisji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”  Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła  i omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.  Zapytania i uwagi: Radna Ilona Gwizdak poprosiła o wyjaśnienie z jakiego tytułu zwiększa się wydatki związane z administro-waniem i zarządzaniem zasobami komunalnymi w wysokości 35.000 zł.  Wyjasnień udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę  i poddał pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.  Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.  Rada Miejska w obecności 12 radnych  –  jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/271/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 56 do  protokołu.      



 

 

13  ppkt  17  o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 57  do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach  Komisji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5  głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 4  głs. „za”.  Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła  i omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę  i poddał pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/272/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 60 do  protokołu.  ppkt  18  o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych, Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 61 do protokołu.  Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Ko-misji.  Stanowisko Komisji : -   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 5 głs. „za”  -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  Rada Miejska w obecności 12 radnych  –   jednogłośnie 12  głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/273/2016   w powyższej sprawie. Uchwała  stanowi załącznik  Nr 62  do  protokołu.  ppkt  19  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 63 do protokołu.  



 

 

14  Wprowadzenie  do  tematu  przedstawił Kierownik Wydz. OK Marek Nowak informując, że przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją zmian w ustawie o systemie oświaty jak również zmian w ustawie bu-dżetowej.   Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Projekt nie był opiniowany przez stałe Komisje Rady Miejskiej.  Rada Miejska w obecności  12 radnych  –  jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XXVII/274/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 64 do  protokołu.  Do pkt  10  Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz kore-spondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej  od: 1) Kapelana Dolnośląskich Samorządowców , w którym nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia i za-prasza na uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich Samorządowców; 2) Przewodniczacego  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacą gdzie można zapoznać się z pracami  Komisji i Podkomisji – zawiadomieniach, tematach i transmisjach z obrad; 3) Prezesa Oddziału ZNP w Lewinie Brzeskim, w dnia 28 września 2016r.  w którym wnioskuje o zapla-nowanei w przyszłorocznym budżecie środków finasowych na podwyżkę płac dla pracowników nie-pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski  oraz  odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskeigo z dnia 19 października 2016r.  Do pkt  11  Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  i  Radnych Powiatu Brzeskiego.  W związki  Radny Rady Powiatu Adam Dziasek poinformował, że Rada Powiatu jest już po ostatniej sesji w tym roku  w planie pracy Rady Powiatu zostały ustalone dwie sesje wyjazdowe jedna w Grodkowie  a druga w Lewinie Brzeskim prawdopodobnie w m-cu kwietniu 2017r. Zgłaszane wnioski przez radnych i sołtysów z gminy Lewin Brzeski są w miare możliwości realizowane a te, które nie zrealizowano są monitorowane.  Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę w sprawie umieszczonego znaku – ograniczenie tonażu do 20t  przed mostem na kanale ulgi od strony Niemodlina (droga powiatowa). Samochody ciężarowe  z kierunku Niemo-dlina  nie mogą jechać przez ten most, jak również przez miejscowość Oldrzyszowice gdyż tam również jest ograniczenie do 20t.  Odpowiedzi udzielił Radny Rady Powiatu Adam Dziasek informując, że temat rozpozna w Zarządzie Dróg Powiatowych i udzieli informacji.  Do pkt  12  Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.   Do pkt   13   Wolne wnioski i informacje.    



 

 

15  Zabierając głos Radny Roman Pudło poinformował, że z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż  w pierwszej połowie 2016 roku w Polsce , na świat przyszło 191 tysięcy dzieci, co oznacza wzrost, aż o 10 tysięcy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nastepnie zwrócił się z zapytaniem, czy w gminie Lewin Brzeski również nastąpił wzrost urodzeń? Kolejny temat to fundusz sołecki, gdzie można uzyskać informację na co Sołectwa przeznaczają środki z funduszu sołeckiego.  Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi, że w roku bieżacycm mamy mniej urodzeń niż w roku ubiegłym, do końca m-ca października br. urodziło się ok. 100 dzieci. O wysokości funduszu sołeckiego  dla poszczególnych Sołectw można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miejskiego, stanowi on załącznik Nr 8 do budżetu gminy na dany rok.   Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że z informacją  na jaki cel przeznacza Sołectwo środki fundu-szu sołeckiego  można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bądź z Biurze Rady z protokołów z zebrań wiejskich.  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 reali-zowane.  Następnie poinformował o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skagi naszej Gminy na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola, który uchyla zaskarżone postanowienie.  Do pkt   15      W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 1538 zamknął obrady  XXVII  sesji Rady Miejskiej.   Protokółowała : M .Będkowska      Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady               Ilona Gwizdak     Waldemar Włodek 


