
   
PROTOKÓŁ  NR  II/2018 

 
z II sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 30 listopada 2018r. w saIi  Publicznej 
 Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady II 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,  
 
Do pkt 2 

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 podsta-
wie listy obecności  w sesji uczestniczyło   14    radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Nieobecni  na sesji  -  Stanisław Piszczek 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 

Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił   wniosek  do porządku obrad sesji przedłożony  przez 
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia   30    listopada  2018r. o wprowadzenie do porządku obrad  dodatko-
wych projektów  uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 
2) w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/416/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 

29 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realiza-
cję zadania pn. „Remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”; 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. 
 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego  wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 

 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –  jednogłośnie   14     głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów)  zgłoszony  wniosek. 

 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  następu-
jąco : 
 
2. Otwarcie obrad sesji. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przedstawienie  porządku obrad sesji 
5. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. 
6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
9. Podjęcie uchwał  w sprawie : 

1) w sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 
2) w sprawie  powołania Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 
3) w sprawie  powołania  Komisji  Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 
4) w sprawie  powołania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 
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5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wy-
działu Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie 
Brzeskim; 

6) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypo-
czynku letniego w Lewinie Brzeskim. 

7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 
8) w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/416/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 

2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Re-
mont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”; 

9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. 
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
11. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach  
12. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 
 

Przystąpiono do przyjęcia protokołu  z: 
 
1) I  sesji, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018r. Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformo-

wał, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu. 
 

Radny Robert Laszuk zgłosił uwagę, aby w protokole poprawić zapis dotyczący treści  art. 25a ustawy o 
samorządzie gminnym ze względu na nie prawidłowy zapis w protokole. 

 
Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności  14     radnych –  jednogłośnie   14   głs. „za” przyjęła  protokół  z II sesji. 
 

Do pkt  5 
 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi o  

1) zwrócenie się do agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przyjęcie przez Gminę dawnego- nie-
czynnego wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia w Skorogoszczy. Przejecie owego wyrobiska pozwoli 
odtworzyć drogę osiedlową i przeznaczyć dawną piaskownię na składowisko ziemi piasku, gruzu 

2) na chodniku (skrzyżowanie Placu Wolności Ojca Dominika została kostka granitowa oderwała się od 
podłoża, robią się ubytki. 

 
Radny Roman Pudło wnosi o: 
 

1) mieszkańcy miasta i gminy domagają się przywrócenia tablicy ogłoszeń na dotychczasowe miejsce, 
to jest pod tzw. arkadami i względnie usytuowanie nowej w pobliżu poprzedniej, ze względu na ko-
munikację  pieszą w tej części rynku. 

2) Ponawia prośbę o umożliwienie przejścia mieszkańcom miasta pomiędzy ulicami Kościuszki i Kiliń-
skiego przez teren byłego magazynu zboża; 

3) Prośba mieszkańców ul. Narutowicza o spowodowanie uporządkowanie działek (nie wiadomo czy-
ich) przy końcu ulicy po prawej stronie idąc w kierunku ul. Kilińskiego. 

 
Radny Łukasz Bacajewski zwraca się z zapytaniem:  w dniach 27-28 listopada 2018r. na połowie miejsco-
wości Łosiów włączone było oświetlenie zewnętrzne chodników przez całe dwa dni ( dzień i noc) było włą-
czone światło. Kto zapłaci za włączone latarnie przez te dwa dni. 
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Radna Paulina Kamińska wnosi: w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców łosiowa i okolicznych wio-
sek  ( Różyna, Strzelniki) wnoszę o przeanalizowanie działalności MGDK w lewinie Brzeskim pod kątem pro-
wadzonych tam zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży. MGDK posiada swoją filię w Łosiowie, gdzie w 
ramach działalności kulturalno- Oświatowej gminy nie odbywają się żadne zajęcia. Rozwiązaniem problemu 
i propozycją jest delegowanie 2 razy w tygodniu zatrudnionych już pracowników- instruktorów do prowa-
dzenia zajęć w Łosiowie. Przedmiotem zapytania są zajęcia prowadzone głównie z tańca i śpiewu na takich 
samych warunkach i zasadach na jakich realizowane są w MGDK w Lewinie Brzeskim. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się o rozważenie prośby w imieniu mieszkańców o to by podczas nagrywania 
obrad sesji Burmistrz był widoczny na nagraniu. 
 
Radny Robert Laszuk wnosi:  

1) W związku z powtarzającymi się podpaleniami pojemników - kontenerów na odpady komunalne na 
terenie Lewina Brzeskiego niniejszym proszę Burmistrza Lewina Brzeskiego o podjęcie działań w celu 
wyeliminowania tego rodzaju aktów wandalizmu.  Oprócz w takich przypadkach standardowego zawia-
domienia policji zasadnym by było w mojej ocenie, zakup paru mini kamer celem zamontowania ich 
jako tak zwane foto pułapki, ponieważ koszt zakupu jednego kontenera na odpady komunalne jest  
wyższy od kosztu zakupu dobrej jakości mini kamerki w celu wykonania foto pułapki.  

2)  Proszę o przyspieszenie działań w celu przywrócenia i zamontowania tablicy ogłoszeń w poprzedniej 
lokalizacji tj. budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Rynek 1.  

      Miejsce lokalizacji tablicy ogłoszeń zwane potocznie „pod arkadami” jest miejscem o najwyższej inten-
sywności odwiedzania przez mieszkańców Lewina Brzeskiego, a tym samym jest to najlepszy punkt wy-
miany informacji pomiędzy mieszkańcami jak również  przekazywania informacji naszym mieszkańcom 
z administracji państwowej i samorządowej w tradycyjny sposób. Tablica ogłoszeń w tym miejscu wi-
siała od dziesiątków lat, nasi mieszkańcy faktem zdemontowania tej tablicy są ogromnie zbulwerso-
wani i domagają się powtórnego  powieszenia  tablicy ogłoszeń w tym miejscu. Jest to miejsce trady-
cyjnie przyjęte i funkcjonujące w społeczności Lewina Brzeskiego jako jedyny najbardziej optymalny 
punkt na funkcjonowanie takiej tablicy ogłoszeń. Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Le-
wina Brzeskiego jest to ewidentna złośliwość z strony w/w wspólnoty mieszkaniowej, która tak na-
prawdę sama nie wie jakiej chce rekompensaty za możliwość ponownego usytuowania tablicy ogło-
szeń. Uważam , że zasadnym by było w/w wspólnocie mieszkaniowej naliczyć adekwatne opłaty za wy-
dzierżawienie gruntu należącego do gminy a wykorzystywanego przez tą wspólnotę na usytuowanie 
pojemników na odpady komunalne   ( ponieważ płacą symboliczną złotówkę),  może takie zdecydo-
wane działanie ze strony Urzędu uzmysłowiło by tej wspólnocie mieszkaniowej, jak bardzo ważne jest 
wzajemne zrozumienie, poszanowanie i pogodzenie interesów całej społeczności Lewina Brzeskiego. 

 
Radna Anna Zacharewicz wnosi o sprawdzenie jak został wykonany remont drogi Nowa Wieś Mała-Jasiona, 
ponieważ są duże nie dogodności ze względu na położenie zbyt grubej warstwy uzupełnienia asfaltu w miej-
sce ubytków. 
 
Do pkt  6  
  Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych. 
Z uwagi na brak przedstawicieli organów jednostek pomocniczych wniosków nie zgłoszono. 
 
Do pkt  7 
Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzyse-
syjnym : 
 
Przedstawił pisma: 

1)  z dnia 25 listopada 2018r.  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski 
oraz odpowiedzi na wszystkie postulaty z poprzednich pism. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi Arturowi Kotara, który wyjaśnił, że dla działek 
rekreacyjnych zostały wprowadzone faktyczne koszty jakie Gmina ponosi z wywozu śmieci z pojemni-
ków jakie są zlokalizowane na działkach rekreacyjnych, te koszty zostały podzielone na wszystkie działki 
i tyle ci mieszkańcy faktycznie płacą. Burmistrz wyjaśnił, że w porównaniu do innych gmin mamy sto-
sunkowo niskie opłaty jeżeli chodzi o działki rekreacyjne. 

 
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek poinformował radę, iż zostało przygotowane pismo, w którym 
w/w pismo zostanie skierowane według właściwości. 
  

2) Z dnia 23 listopada 2018r. z Urzędu Skarbowego w Brzegu dot. analizy oświadczeń majątkowych w 
związku z zakończeniem kadencji i rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku w 2018r.  

 
Do pkt  8 

Przystąpiono do podjęcia uchwał : 
 
ppkt  1 

Uchwała w sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały   stanowi załącznik  Nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w Ko-
misji Rewizyjnej złożyli Radni: 
- Władysław Górka 
- Paulina Kamińska 
- Jacek Kieroński 
- Antoni Rak 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje. 
 
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności     14     radnych  –  10 głs „za”, 4   głs. „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr  II/9/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 6 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do protokołu 
 
ppkt  2 
   Uchwała w sprawie  powołania Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady  Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowiska złożyli Radni: 
- Łukasz Bacajewski, 
- Władysław Górka 
- Ilona Gwizdak, 
- Stanisław Piszczek, 
- Przemysław Ślęzak, 
- Anna Zacharewicz, 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje. 
 
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14       radnych  –  9     głs. „za”, 5 głs. „wstrzymujące się”  podjęła uchwałę  
Nr  II/10/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 9 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 10 do protokołu 
 
ppkt  3  

Uchwała w sprawie  powołania  Komisji  Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brze-
skim; 

Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego złożyli Radni: 
- Piotr Czepułkowski 
- Zbigniew Gąsiorowski, 
- Robert Laszuk, 
- Roman Pudło, 
- Antoni Rak, 
-Dariusz Zięba, 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje. 
 
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14       radnych  –  8     głs. „za”, 6  głs. „wstrzymujące się”  podjęła uchwałę 
Nr  II/11/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 13 do protokołu 
 
ppkt  4  
 Uchwała w sprawie  powołania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Lewinie Brze-
skim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Ko-
misji  Skarg, Wniosków i Petycji złożyła Radna  Ilona Gwizdak. 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem do radnych  czy są kandydaci do pracy w komisji, ponieważ skład komisji 
musi być co najmniej 3 osobowy. 
 
Rany Przemysław Ślęzak zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji. 
Radny Piotr Czepułkowski zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji. 
 
Radni nie zgłosili innych propozycji i uwag do przedstawionego składu osobowego. 

 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14      radnych  –     11       głs. „za”, 3 głs. „wstrzymujące się”  podjęła uchwałę  
Nr  II/12/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 16 do protokołu 
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ppkt  5  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z 
przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Ko-
munikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 17 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła  Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że zwiększenie 
dotacji o kwotę 395,28 zł  na pomoc rzeczową dla Powiatu Brzeskiego wynika ze zmiany kwoty usługi VPN 
(sieci). 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14       radnych  –  jednogłośnie  14      głs. „za” podjęła uchwałę  
Nr  II/13/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 19 do protokołu 
 
ppkt  6 

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń te-
renu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski informując, że zmianę w re-
gulaminie wprowadza się na wniosek mieszkańców zainteresowanych połowem ryb z pomostu na terenie 
kąpieliska poza sezonem kąpielowym. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Jacek Kieroński zwrócił się z zapytaniem czy połów ryb będzie możliwy tylko z pomostu czy również 
na terenie całego kąpieliska. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że połów ryb może w tym terminie odbywać się na terenie całego ką-
pieliska. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę, aby została zachowana czystość przez wędkarzy. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że inne przepisy regulaminu doprecyzują obowią-
zek utrzymania czystości. 
 
Radny Dariusz Zięba zasugerował, aby zwrócić uwagę na to, by nie rozpoczęło się przez wędkarzy nawierca-
nie pomostu w celu montowania uchwytów na ryby, a przy tym niszczenie pomostu. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że 12 grudnia 2018 odbędzie się  zebranie, w którym będzie uczestni-
czył Burmistrz i dobrze by było aby wspomniał, że zachodzą obawy  radnych o to, aby w ramach podjętej 
uchwały nie miało miejsca  niszczenie pomostu przez wędkarzy. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14      radnych  –  jednogłośnie     14      głs. „za” podjęła uchwałę  
Nr  II/14/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 22 do protokołu 
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ppkt  7 
 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 23 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że Nadzór Woje-
wody Opolskiego zwrócił uwagę, aby nie ograniczać składu liczbowego komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
ponieważ w przypadku utworzenia się klubów radnych których przedstawiciele ustawowo wchodzą w skład 
tej komisji, istniała by konieczność zmiany statutu Gminy Lewin Brzeski. Pani Barbara Chyża dodatkowo wy-
jaśniła nowo wybranym radnym na czym polega proces kontroli przez Nadzór Wojewody Opolskiego oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14      radnych  –  jednogłośnie  14     głs. „za” podjęła uchwałę  
Nr  II/15/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 25 do protokołu 
 
ppkt  8 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/416/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 
dnia 29 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania 
pn. „Remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”; 
 Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 26 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła  Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że w związku 
z rozwiązaniem umowy nr OR.032.121.2018 z dnia 20.08.2018r. zawartej na realizację zadania pn. „Remont 
dzwonnicy w Golczowicach dz. 359/1 dr. Powiatowa 1160 O”, pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Powiatem 
Brzeskim z powodu braku wykonawcy, zachodzi konieczność uchylenia uchwały nr XLVII/416/2018 Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłości będziemy powracać do 
tematu dzwonnicy. 
 
Radna Ilona Gwizdak wyjaśniła, że środki które zostaną „uwolnione” dzisiejszą uchwałą zostaną w Golczowi-
cach zainwestowane na placu zabaw, natomiast w przyszłym roku mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu 
większości środków z funduszu sołeckiego na remont dzwonnicy, a także jest zapewnienie ze strony Po-
wiatu Brzeskiego o wsparciu finansowym w/w przedsięwzięciu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14   radnych  –  jednogłośnie   14      głs. „za” podjęła uchwałę  
Nr  II/15/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 28 do protokołu 
 
ppkt  9 
 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 29 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że: 
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 I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 150.671 zł  następuje w związku z: 
- wykonaniem dochodów z tyt. wpływu z podatku od osób prawnych       (50.000 zł), 
- wykonaniem dochodów z tyt.  opłaty za wyżywienie w przedszkolach    (22.000 zł), 
- wpływem darowizny  (500 zł), 
- planowanym wpływem dochodu związanego ze sprzedażą płyt po rozbiórce drogi ul. Cmentarnej w m. Ło-
siów (kwota przyjęta do budżetu bez podatku tj. kwota netto 78.171 zł  bowiem VAT w wysokości 
17.979,33 zł  stanowi dochód budżetu państwa). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków  w wysokości w/w wysokości tj. 150.671 zł    następuje w związku z  
przeznaczeniem środków na: 
- utrzymanie budynków komunalnych  (40.000 zł), 
- utrzymanie oddziału zamiejscowego Wydz. Komunikacji w Lewinie Brzeskim  (395,28 zł)  kwota dotacji po 
zwiększeniu  53.657,28 zł , 
- braki na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania 
zlecone w administracji przez Wojewodę Opolskiego (14.275 zł), 
- wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP pracowników Urzędu Miejskiego (4.200 zł), 
- braki w zakresie wydatków statutowych( energia, usługi, zakup usług 
pocztowych i telekomunikacyjnych  (47.500 zł) 
- zakup żywności do placówek przedszkolnych (22.000 zł), 
- gospodarkę odpadami  (21.800,72 zł  - reszta braków pochodzić będzie z przeniesienia środków j.n.). 
III. . Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości   167.481,37  zł dotyczy 
zmniejszeń w zakresie:  
- funduszu sołeckiego sołectwa Łosiów (12.000 zł), 
- planów zagospodarowania przestrzennego  (7.000 zł), 
- środków  związanych z obsługą długu publicznego (60.000 zł), 
- oświaty i wychowania  (PSP Lewin Brzeski 20.031 zł), 
- środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe (35.000 zł), 
- pomocy w zakresie dożywiania (4.500 zł), 
- wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą (3.610 zł pismo BUW), 
- w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (11.000 zł – pismo OPS), 
- środków sołectwa Łosiów (6.000 zł), 
- środków sołectwa Wronów (3.340,37 zł), 
- środków sołectwa Golczowice związanych z dotacja dla Starostwa powiatowego w Brzegu w 
związku z brakiem wykonawcy na remont zabytkowej dzwonnicy (5.000 zł), 
z przeznaczeniem na : 
- braki w zakresie wynagrodzeń w Biurze Obsługi Wspólnej  4.000 zł), 
- promocję jednostki samorządu terytorialnego (7.000 zł), 
- braki w zakresie funkcjonowania OSP  (remont samochodu, akcje ratownicze oraz paliwo (14.000 zł), 
- składki do opodatkowania wynagrodzeń związanych z projektem pn. ,,Rozkminić matmę’’ (1.331 zł) 
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (4.500 zł), 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (18.310 zł), 
- wydatkami związanymi z w/w darowizna przeznaczoną dla Świetlicy Terapeutycznej na zorganizowania 
Mikołaja (500 zł ) 
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (46.000 zł), 
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów (45.500 zł  - faktura za wywóz oraz koszty zawiado-
mień) 
- dotacje dla Domu Kultury w związku ze środkami Funduszu sołeckiego (FS Łosiów – 6.000,- 
FS Wronów – 3.340,37 zł), 
- wydatki Funduszu sołectwa Golczowice (476,73 zł), 
- wydatki inwestycyjne sołectwa Łosiów (12.000 zł), 
 
- wydatki inwestycyjne  na zadanie pn. ,,Zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego w m. Golczowice” środki 
sołectwa Golczowice (4.523,27 zł). 
IV. Zmniejszenie planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
z nich finansowanych o kwotę 22.000 zł następuje w związku z pismem BUW na podstawie 
analizy planu jednostek wychowania przedszkolnego (22.000 zł). 
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Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmniejszeń środków w Sołectwie Łosiów, dla-
czego jest rozdzielone raz na kwotę 12.000 zł a raz na kwotę 6.000 zł. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to różne rozdziały klasyfikacji budżetowej. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dochodów z tyt. wpływu z podatku od osób praw-
nych w kwocie 50 tys. zł, jakich firm ta kwota dotyczy. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota dotyczy firm na terenie Gminy Lewin Brzeski i ta kwota jest przekazy-
wana przez Urząd Skarbowy, który zbiera środki od osób fizycznych zatrudnionych w firmach na terenie na-
szej gminy i ta kwota jest dzielona pomiędzy budżet państwa a budżet gminy. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, czy  kwoty 
które przenosimy w omawianej uchwale są już ostateczne w tym roku. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że  kwoty zabezpieczane omawianą uchwałą będą wystarczające.  
  
Radny Robert Laszuk zwrócił się również z zapytaniem dotyczącym braków w oświacie. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie jest wiadomo na dzień dzisiejszy jakie będą godziny nadliczbowe do 
końca roku i braki w oświacie będą zależały głownie od godzin nadliczbowych i zastępstw nauczycieli. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem z czego wynikają braki w gospodarowaniu odpadami komunal-
nymi. 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że jest kilka przyczyn braków finansowych w gospodarce odpadami, wytłu-
maczył jakie są tego przyczyny oraz poinformował, że na sesję 20 grudnia 2018r. jest już przygotowana 
wstępna kalkulacja dotycząca stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z czego ta kalkulacja 
wynika.  
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy nie podwaja nam się cena za wywóz odpadów z tego 
względu, iż jest pojemnik na papier osobno.  
 
Burmistrz wyjaśnił, że im lepiej posegregowane śmieci, tym lepiej, ponieważ płacimy  za poziom zanieczysz-
czeń odpadów segregowanych. Burmistrz poinformował o nowych wytycznych, które będzie przestrzegała 
Regionalna Izba Obrachunkowa, nakładając obowiązek na gminy, by nie dokładały z budżetu do wywozu 
odpadów, należności za odpady muszą równać się wydatkom. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opłaty środowiskowej, kto ją uchwala i ile wynosi. 
 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Pani Joanna Mokrzan poinformowała ile 
wynosi opłata środowiskowa na dzień dzisiejszy i ile będzie wynosiła w roku 2019r. oraz 2020r. oraz kto 
uchwala opłatę środowiskową. 
 
 
 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że temat gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo obszerny 
oraz zwrócił się z prośbą do radnych, aby wstrzymali się z omawianiem tego tematu do czasu posiedzeń Ko-
misji, na których będzie przedstawiony projekt uchwały dotyczący stawek. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
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Rada Miejska w obecności    14      radnych  –  jednogłośnie      14     głs. „za” podjęła uchwałę  
Nr  II/15/2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 31 do protokołu 
 
Do pkt  9 

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. 
 
Burmistrz odniósł się do pytania Pana Dariusza Zięby odnośnie ustawienia kamery na ławę Burmistrza infor-
mując, że według wytycznych kamera musi być ustawiona na ławę radych oraz prezydium, a nie na ławę 
burmistrza, ale wyraził zadowolenie, że mieszkańcy chcą jego osobę oglądać. 
 
Do pkt   10  
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Nie zgłoszono. 
 
Do pkt   11 
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że po obradach sesji odbędą się posiedzenia komisji. 
Do pkt   12 
 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz.  15:40   za-
mknął obrady  II  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
 
      Ilona Gwizdak       Waldemar Włodek 


