
 

  PROTOKÓŁ  NR XXIX/2012 
 
z   XXIX   sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej  w dniu 12 grudnia  2012 r.   w sali  narad Urzę-
du Miejskiego  w  Lewinie Brzeskim. 
 

          

          Otwierając obrady  XXIX  w bieżącej kadencji sesję  Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim    o godzinie  
14ºº Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  Włodek  po powitaniu Radnych, Burmistrza, Sekretarza             

i Skarbnika Gminy Kierowników wydziałów  UM, Radcę Prawnego stwierdził, iż zgodnie z listą obecności            

w sesji uczestniczy 15  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  radnych stanowi qu-

orum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał. 

Listy obecności  radnych oraz  zaproszonych osób stanowią załączniki  Nr 1, 2  do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Waldemar  Włodek,  poinformował, że  sesja  została  zwołana w trybie art. 20 ust. 3 usta-

wy z dnia  08 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  na wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia              

06 grudnia 2012r. który  następnie odczytał. 

Wniosek stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego protokółu. 

 

Burmistrz Artur Kotara zgłosił ustnie  wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projek-

tów uchwał  a mianowicie  : 

1) projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski, 

2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-

ny Lewin Brzeski, 

w uzasadnieniu do wniosku poinformował, że w  związku z  informacją, iż przekazane materiały są niewy-

starczające, wiele rzeczy dzieje się w Polsce na temat stawek opłaty za odpady komunalne. 

Projekty uchwał znajdują się jako materiał  na XXX sesję Rady Miejskiej. 

 

Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy stawki musimy uchwalić do końca roku, więc przedłożo-

ne zostaną na ostatnią sesję w tym roku. 

 

Burmistrz Artur Kotara potwierdził, że zostaną przedłożone te projekty uchwał pod  obrady planowanej 

sesji na 28 grudnia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował w punkcie wolne wnioski i informacje przeprowa-

dzić  dyskusje, jeżeli są do tego tematu uwagi lub propozycje. 

 

Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie  zgłoszonego przez  Burmistrza Artura 

Kotarę wniosku. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych -  15 głs. „za” przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 

przyjęła wniosek. 

 

Po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętym wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco : 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 

4. Interpelacje  i zapytania Radnych.   

5. Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) zmian w budżecie, 

2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 
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 Interpelacje  i  zapytania radnych. 

 

Radny  Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego  zwrócił się z zapytaniem w sprawie ustawionych w rynku 

reklam umieszczonych na przyczepkach, czy reklamujący dokonują opłat za ich ustawienie i uzyskał prawo 

do ustawienia w tym miejscu. Mieszkańcy skarżą, że nie ma miejsca do zaparkowania w soboty gdyż rekla-

my ustawione są w nieodpowiednich miejscach. 

 

Radna Anna Zacharewicz  z Nowej Wsi Małej wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych z zapyta-

niem dlaczego droga przez Nową Wieś Mała nie była odśnieżana w czasie ostatnich opadów śniegu?  

 

Radny Dariusz Kraiński  z Mikolina w imieniu mieszkanki Mikolina zwraca się z zapytaniem, czy byłaby moż-

liwość aby Urząd Miejski pracował w jeden dzień w tygodniu dłużej np. do godz. 17
00 

lub do godz. 18
00

 . 

Uzasadnia  tym, że mieszkańcy dłużej pracują i na załatwienie spraw w Urzędzie musza brać urlop. 

 

Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego  podziękował Burmistrzowi za zrealizowanie wniosku o wyrówna-

nie wjazdu na targowisko  w Lewinie Brzeskim. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 

 

ppkt   1 
 

zmian w budżecie 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu. 

 

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie łącznie  z autopo-

prawką , która została w dniu dzisiejszym przedłożona  gdyż w ostatnim czasie otrzymaliśmy dwa pisma           

z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej . Jedno pismo w wysokości 105.333 

zł , następne w wysokości 30.330 zł i z tego powodu chcielibyśmy dokonać zmian w budżecie . Inne wydatki 

wynikają  z braków na poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz brakach na płacach w oświacie. 

Jeżeli są zapytania do niniejszego projektu uchwały to prosi o zgłaszanie. Projekt uchwały został w uzasad-

nieniu szczegółowo opisany . Z uwagi, że zbliża się koniec roku budżetowego chcemy porządkować  i tam 

gdzie brakuje chcemy dokonać przeniesień , pomiędzy różnymi działami klasyfikacji budżetowej.   

 Autopoprawka stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu 

 

Zapytania i uwagi : 

 

Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dot.  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Skorogoszcz i Chróścina, na który przeznacza się kwotę 14.154 zł. 

 

Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza wyjaśnił, że jest to teren  po przemysłowy  po byłym PGR . Przedmio-

towa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonywana będzie na wniosek wła-

ściciela nieruchomości oznaczonej  nr 224.   

 

Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

 

Rada Miejska w obecności  15  radnych  –   15  głs. „za” przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę Nr XXIX /223/2012  w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu. 
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zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu. 

 

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że niniejsze zmiany wynikają między innych w związku z pod-

pisaniem dwa tygodnie temu  umowy z  Marszałkiem Województwa Opolskiego na dofinansowanie w roku 

2013  zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim.         

W związku z tym należy  ująć to zadanie w wykazie przedsięwzięć, a jest to wykaz do wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z prognoza kwoty długu i takie zadanie zostało wpisane.   

 

Zapytania i uwagi : 

 

Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie jaki będzie zakres tej inwestycji, jaka kwota z 

budżetu gminy będzie wydatkowana  na realizację? 

 

Burmistrz  Artur Kotara wyjaśnił, że Gmina  Lewin Brzeski należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

w ramach tej inwestycji będzie realizowana przebudowa i modernizacja  żwirowni w Lewinie Brzeskim. 

Zakres rzeczowy obejmie – budowę nowej drogi dojazdowej, parkingi, oświetlenie, toalety, wzdłuż plaży 

promenada. Do tego skatepark, zewnętrzną siłownię, boisko dla plażowej siatkówki i piłki nożnej a nad 

wodą dwa pomosty. Na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego otrzymamy  930.000 zł. a kosztorys 

inwestorski jest na  kwotę 1.800.000 zł , po przetargu liczymy na obniżenie kosztów  przynajmniej o 30% to 

wówczas z budżetu gminy będziemy musieli dopłacić około 370.000 zł.  

 

Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem na temat budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickie-

wicza  w Lewinie Brzeskim, czyli na ostatnim osiedlu, które nie ma kanalizacji. Inwestycja powinna być ujęta 

w planowanym budżecie. 

 

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że dwa tygodnie temu udzielił  Radnemu na piśmie odpowiedzi  na to py-

tanie. W odpowiedzi wyjaśniono, że w tej chwili nie ma żadnego projektu unijnego z którego gmina mogła-

by skorzystać na sfinansowanie inwestycji  - budowy kanalizacji sanitarnej. W piśmie poinformowano rów-

nież o tym, że jeżeli w następnym naborze  jakiekolwiek działanie z którego będzie można pozyskać środki 

na ten właśnie cel , to gmina rozważy możliwość przystąpienia do realizacji. Natomiast w unijnych działa-

niach nie ma  tak, że sami będziemy wybierać kiedy wystąpimy o środki, tylko jeżeli można pozyskać dofi-

nansowanie na określone zadania to należy skorzystać  bądź nie. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.  

 

Rada Miejska w obecności  15 radnych  –  14  głs. „za” przy  0 głs. „przeciw” i  1 głs. „wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę Nr XXIX /224 /2012  w powyższej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu. 
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Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Stefan Kachel  poinformował, że jest to nieoficjalna informacja, na przełomie lutego i marca 2013r. 

rusza inwestycja  Elektrownia Brzezie. Milion ton żwiru i piasku trzeba będzie przewieść w ciągu trzech lat.    

I jak wiadomo chodzi o bezpieczeństwo  mieszkańców przez które miejscowości będzie odbywał się trans-

port tych materiałów a mianowicie Oldrzyszowice, Przecza. Dlatego wydaje się konieczna budowa chodni-

ków w tych miejscowościach. Jeżeli można byłoby zmobilizować  Starostwo Powiatowe o wykonanie chod-

nika w przyszłym roku.  
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Drugi temat to odcinek drogi w Leśniczówce od przystanku do bloków mieszkalnych , małe dzieci dojeżdża-

jące do szkół idą drogą, gdyż poboczem nie można przejść , nie jest to duża inwestycja dla właściciela drogi 

krajowej a bezpieczeństwo dla tych mieszkańców będzie naprawdę duże.   

 

Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone przez : 

1) Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego  - nie mamy ustalonych opłat za ustawianie tego typu reklam 

w rynku , gdybyśmy wprowadzili, wszyscy parkujący musieliby ponosić opłaty, 

2) Radnej Annie Zacharewicz  - wystąpimy do ZDP z pismem aby nie zapominali o odśnieżaniu dróg 

powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski, 

3) Radnemu Dariuszowi Kraińskiemu  -  możemy zastanowić się na propozycją zmiany czasu pracy 

Urzędu, ale kilka lat temu Urząd był czynny w poniedziałek do godz. 17
00 

czy 18
00 

. Wykonano  sta-

tystykę ile osób w tym czasie załatwia sprawy  w urzędzie i okazało się, że dwie lub jedna. Jeżeli 

mieszkanka ma do załatwienia konkretną  jednorazową  sprawę  to proszę o zgłoszenie wyznaczo-

ny zostanie pracownik, który pozostanie dłużej w Urzędzie i załatwi sprawę.  

 

Radny Roman Pudło zaproponował o wprowadzenie do regulaminu utrzymania porządku i czystości            

w gminie Lewin Brzeski takiego zapisu aby nie można było ustawiać w rynku reklam przewoźnych. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że nie ma takiej możliwości aby nie można było 

ustawiać reklam przewoźnych w rynku. Wydział Gospodarki Komunalnej zajmował się tym tematem , jest 

tylko możliwość ukarania osoby która ustawiła jeżeli obiekt zasłania widoczność bądź parkuje w sposób 

uniemożliwiający poruszanie się innym użytkownikom. Jest to pojazd zarejestrowany z homologacją , poru-

sza się jak każdy inny. Jeżeli przepisy prawa miejscowego pozwalają to nie można zabronić ustawiania tego 

typu reklam.  

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski zaproponował aby w przepisać  prawa miejscowego określić, że nie można 

dłużej parkować samochodu w rynku niż tydzień czasu. 

 

Radca Prawny Sławomir Ostrowski wyjaśnił, że problem dotyczy przestrzeni publicznej , ulicy czy drogi. 

Zasadą jest to , że prawo powinno być równe w stosunku do wszystkich czyli ta część przestrzeni publicznej 

zostanie poddana jakimś ograniczeniom to trudno traktować użytkownika drogi, który  parku je pojazd z 

reklamą  inaczej niż pozostałych użytkowników. Jest to oczywiście do przemyślenia i w prosty sposób 

ewentualnie załatwienia sprawy  jest  umieszczenie znaku zakaz zatrzymywania się ale nie o to w tym cho-

dzi. Można rozważyć czy w przepisach o ruchu drogowym nie znajduje się jakiś inny zakaz , który by temu 

problemowi zaradził . 

 

Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że ustawiając samą przyczepkę bez reklamy jest czymś innym a                  

z reklamą  ma inne znaczenie. 

 

Radca Prawny Sławomir Ostrowski  wyjaśnił, że problem jest w tym, że dotyczy to drogi do korzystania          

z której wszyscy użytkownicy zostali dopuszczeni w jednakowym stopniu. Nie ma przepisu prawa ruchu 

drogowego, który by traktował odmiennie reklamę. 

 

Przewodniczący  Rady dodał, że dotyczy to również pojazdów komunikacji samochodowej na których 

umieszczone są  reklamy.  

 

Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś chce handlować np. pod  arkadami musi uiścić opłatę            

a reklama jest również źródłem dochodu firm, które się reklamują, jeżeli tak to niech również  płacą. 

 

Radca Prawny Sławomir Ostrowski powiedział, że chodzi bardziej o powszechność tego obowiązku, pro-

blem sprowadza się do tego, czy  przepisami prawa miejscowego można wprowadzić opłaty dla jednego  

użytkownika. 



 

 

5
 

Radny Robert Laszuk uważa, że w dniu dzisiejszym  kwestii tej nie rozstrzygnie się, jeżeli są przepisy pozwa-

lające na zastosowanie  w tym przypadku to prosi Radcę Prawnego o zaproponowanie. Trzeba zmienić to 

aby pojazdy z reklamami nie parkowały w rynku gdyż jest to uciążliwe dla mieszkańców, pomimo, że bloku-

ją miejsce to zasłaniają wyjazd, jest trudno wyjechać za takiej reklamy . 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie zapytań bądź propozycji czy uwag do projek-

tów uchwał  tzw. „śmieciowych” 

 

Radny Robert Laszuk powiedział, że sprawa na bieżąco jest omawiana, dyskutowana wymieniane są  in-

formacje pozyskane z innych źródeł z terenu całej Polski, tym tematem żyjemy wszyscy .  Jako Przewodni-

czący Komisji chciałby aby temat był wnikliwie rozpatrzony a ustalone stawki były jak najmniej uciążliwe 

dla mieszkańców. Jeszcze są sygnały, że Senat pracuje nad poprawkami do tej ustawy , jeżeli wejdzie to 

wtedy będziemy reagować. Na dzień dzisiejszy są dwa niuanse nad którymi trzeba się głębiej zastanowić 

dlatego przekładamy. Ten temat musimy wprowadzić do końca roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Adaszyński  powiedział, że dobrze się stało, że Burmistrz przesunął 

termin uchwalenia  uchwały. Z informacji, które na dzień dzisiejszy posiadamy  Wspólnoty, Spółdzielnie 

Mieszkaniowe i indywidualni mieszkańcy , którzy mają umowę z Firmą Remondis  płacą bardzo różne staw-

ki  na dzień dzisiejszy. Wcześniej nie posiadaliśmy takiej wiedzy , jako mieszkaniec indywidualnego gospo-

darstwa na podstawie przedłożonej propozycji będzie korzystna sytuacja  ponieważ opłata za śmieci będzie 

mniejsza niż dotychczas ale mieszkańcy osiedla np. w Łosiowie na ul. Barona będą płacili ponad 100% wię-

cej. Trze ba byłoby jeszcze raz przeanalizować , żeby nie obciążać tych mieszkańców , bo jeżeli firma Re-

mondis na dzień dzisiejszy  zarabia pobierając opłatę 6,40 zł  na wspomnianym osiedlu. Gdyby jeszcze 

skonsultować  stawki z  właścicielami Spółdzielni, Wspólnot i indywidualnych mieszkańców aby stawki nie 

były tak dokuczliwe dla nas wszystkich.  

 

Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, czy przy opracowywaniu uchwały dot. wyboru metody 

ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieru-

chomości , kolejnej uchwały bierze się pod uwagę te wyliczenia , które były przygotowane przez firmę                 

z Opola  „Analiza wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta i gmi-

ny Lewin Brzeski „ 

 

Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że na pewno jest uwzględniane. 
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    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar  Włodek   o godz. 14
41

 
 
zamknął 

obrady   XXIX  sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokółowała : M .Będkowska 

 

   

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

        Piotr Barszcz      Waldemar  Włodek 


