
 
  PROTOKÓŁ  NR   XXX/2012 

 
z   XXX  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej  w dniu  28 grudnia 2012 r. w sali  Gimnazjum           
w  Lewinie Brzeskim 
          
 
       Otwierając o godzinie 14ºº  obrady  XXX  sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-
mar  Włodek   powitał    
Burmistrza Artura Kotarę ,  
Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,  
Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą, 
Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską , 
Kierowników Wydziałów,  
Radcę Prawnego,  
Radnych   
oraz zaproszonych gości  

− Radnych Rady Powiatu, 

− Komendanta Straży Miejskiej, 

− Komendanta Komisariatu Policji  w Lewinie Brzeskim, 

−  Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,  

− Sołtysów,  

−  wyborców biorących udział w obradach   
 oświadczył,  iż  zgodnie   z listą obecności aktualnie  w posiedzeniu uczestniczy   14  radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego  15  radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pra-
womocnych  uchwał. 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu. 
 
Realizując następny  punkt porządku obrad  - przedstawienie porządku obrad Przewodniczący Waldemar 
Włodek  poinformował, że  do porządku  obrad dzisiejszej sesji wpłynął wniosek  z dnia 21 grudnia 2012r.  
Burmistrza Lewina Brzeskiego  o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał w sprawie  :  

1) zmian w budżecie, 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata  2012 – 2027 
3) ustalenia zasad udzielania i określania rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz 
nauczycielom  pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę Lewin Brzeski, 

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy  Lewin Brzeski  do Stowarzyszenia „Brzeska 
Wieś Historyczna” działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin 
Brzeski, Skarbimierz. 

Wniosek stanowi załącznik  Nr 4 do niniejszego protokółu. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zgłosiła ustnie wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego  o zmianę w porządku 
obrad  t.j. w miejsce uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego proponuje   uchwalenie  uchwały w sprawie   
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Następnie przedstawiła  powód dla 
którego  proponuje się niniejszą zmianę tj. w związku ze stwierdzeniem nieważności ust. 1,2 w §  5 treść 
ust.3  jest  bez kontekstu. 

Innych wniosków i uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono i Przewodniczący Rady poddał pod głoso-
wanie wprowadzenie zmian  na podstawie przedstawionych wniosków. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych – 14 głs. „za” przyjęła  powyższe wnioski. 

U w a g a : stan radnych wynosi 15 doszedł  Radny Roman Pudło. 

W związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
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3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokółów  z  XXVIII  i  XXIX   sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
5. Interpelacje  i zapytania Radnych.   
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin  Brzeski. 
9. Przyjęcie   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 12 listopada 

2012r. do dnia 11 grudnia 2012r. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) uchwalenie budżetu gminy  na 2013r. : 
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 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2027, 
3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, 
4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, 
5) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2013, 
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

Lewinie Brzeskim,  
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości położo-

nej w Lewinie Brzeskim - lokalu użytkowego nr A  położonego przy ul. Rynek 3 wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste  udziału    w działce nr 535/4 o pow. 0,1322ha,  

8) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opła-
ty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski, 

9) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, 
10) zmian w budżecie, 
11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata  2012 – 2027, 
12) ustalenia zasad udzielania i określania rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz na-
uczycielom  pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
gminę Lewin Brzeski, 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy  Lewin Brzeski  do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś 
Historyczna” działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin Brzeski, 
Skarbimierz, 

14) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierża-
wiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 

15) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjne-
go  i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw,  a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wyso-
kość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

16) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rze-
czową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie 
zadań własnych gminy, 

17) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego      
18) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski, 
19) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania   

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projek-
tów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji               
i podmiotów. 
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11. Rozpatrzenie skargi. 
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 
 

Przystępując do omawiania punktu -  przyjęcie protokółów  z  XXVIII  sesji  w bieżącej kadencji, która 
odbyła się w dniu 27 listopada  2012r. oraz z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2012r. Przewod-
niczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Radnych  z zapytaniem, czy  mają  uwagi lub  wnioski  do treści 
protokółu.  Protokół   był  przesłany  pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili  życzenie  
otrzymania projektu protokółu  oraz   w wersji papierowej  były do wglądu w  Biurze Rady  gdzie Radni       
mieli możliwości zapoznać się  z ich treścią. 
 
Radni nie zgłosili uwag do  treści  protokółu oraz wniosku o odczytanie. 
  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXVIII  sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się w dniu  27 listopada 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0 „ przeciw”  i  0  głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła  niniejszy protokół. 
 
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 
2012r. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0 „ przeciw”  i 0  głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła  niniejszy protokół. 
 
Do pkt  5 
 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Stefan Kachel  z  Przeczy   zgłasza sprawę mostku na rzece Ścinawka. W okresie zimy gdy wystąpiły 
opady śniegu, droga była śliska  w wyniku braku  barierek na tym mostku mógł spowodować wypadku. 
Wiadomo, że teren ten objęty jest inwestycją ale zgłasza w tym okresie zimowym czy firma realizująca in-
westycje, czy gmina powinna zabezpieczyć ten mostek w postaci tymczasowych barierek dlatego że śliskość 
podjazdu była tak duża, ze dwie osoby o mało nie wpadły do Ścinawki. Obecnie w rzece jest wody na głębo-
kość 2m a więc każdy samochód który by wpadł spowodowałby katastrofę.  
Dlatego  prośba o zabezpieczenie bądź posypanie piaskiem w okresie opadów i mrozów gdyż drogą tą jeździ 
autobus szkolny dowożący dzieci. 
 
Radny  Roman Pudło z Lewina Brzeskiego  zwraca się z prośbą w sprawie utwardzenia nawierzchni  ul. Są-
siedzkiej w Lewinie Brzeskim jak również przedłużenie chodnika na ul. Kościuszki od ul. Sąsiedzkiej do końca 
zabudowań. 
 
Do pkt  6  
  
 Sołtysi  nie  zgłosili wniosków.  
 
Do pkt   7  

 
Przewodniczący Waldemar Włodek  poinformował., że  : 

 
W okresie międzysesyjnym uczestniczył w spotkaniach opłatkowych  organizowanym przez Warsztaty Tera-
pii  Zajęciowej  w Lewinie Brzeskim oraz przez  Świetlicę  Terapeutyczną.   
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Do pkt   8 
 
 Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brze-
ski. 
 
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa zabierając głos powiedział „ sesja Rady Powiatu odbyła się 21 grud-
nia 2012r., na której uchwalony został budżet na rok 2013, bardzo  skromniutki  tak jak we wszystkich sa-
morządach wskaźniki są jeszcze przed wstępnym ustaleniem  nie  końcowym  dot. to m.in.  subwencji  i  
innych  elementów budżetu. Został zatwierdzony czas  pracy aptek , niestety żadna apteka nie odpowiedzia-
ła na prośbę Pana Burmistrza Lewina Brzeskiego , nie wydłużyła czasu pracy w związku z tym jest na dotych-
czasowych zasadach , kończą o godz. 1800  . W zamianach  budżetu zostały dokonane przesunięcia  w  taki 
sposób aby saldo wyszło na  „0” na koniec 2012 roku”. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy praca aptek do godz. 1800 dotyczy miasta Brzeg, czy całe-
go powiatu? 
 
Radny Andrzej Kostrzewa wyjaśnił, że Rada Powiatu zatwierdza plan pracy aptek  a wniosek Burmistrza był 
taki żeby  zwrócić się do aptek o wydłużenie pracy przynajmniej  jednej apteki w Lewinie Brzeskim do godz. 
2000   , obecnie kończą prace o godzinie 1800  natomiast w Brzegu  są dyżury całodobowe. I wiadomo, kiedy 
która apteka dyżuruje. W Grodkowie na tą samą ilość aptek jak w Lewinie Brzeskim trzy apteki czynne są do 
godziny 2100 . To po prostu ułatwia chorym kontakt w zrealizowaniu zakupu leków  natomiast w Lewinie 
Brzeskim rozwiązanie  jest takie jakie jest. Jeżeli apteka nie zgodzi się na przedłużenie godzin otwarcia nie 
można jej zmusić w sposób administracyjny.  
 
Radny Roman Pudło w celu wyjaśnienia, że apteka którą prowadzi jest czynna do godziny 1900 a od tej go-
dziny do rana nie było osoby, której odmówiono obsługi.  
 
Burmistrz Artur Kotara nawiązując do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że co roku Rada Powiatu po-
dejmuje decyzje o czasie pracy aptek . W tym roku w swojej opinii  zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu , 
żeby była przynajmniej 1 apteka dyżurna , czynna godzinę lub dwie dłużej . Zarząd Powiatu  przed  podję-
ciem decyzji występuje do właścicieli  tych aptek o zgodę. Prawdą jest, że na aptece jest umieszczona kartka 
z telefonem „ale trzeba prosić”. Niektóre osoby dzwonią i mówią, że nie chcą prosić  ale chcą iść do apteki, 
która jest otwarta i bez żenady  można zrealizować receptę oczywiście jeżeli dany lek jest  stąd była taka 
opinia.   
 
Na tym temat zakończono jako wyjaśniony. 
 
Do pkt   9 
 

Przyjęcie   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 12 listopada 
2012r. do dnia 11 grudnia 2012r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  5  do niniejszego protokółu. 
 
Komisje  Rady Miejskiej  wypracowały stanowiska do materiałów przedłożonych pod obrady sesji  na posie-
dzeniach  w dniu  :  
-  19 grudnia 2012r. Komisja Rozwoju Gospodarczego   
-  19 grudnia 2012r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego                
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  6  Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr  7  Komisji Rolnictwa              
i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowisko  Komisji  do sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego  : 
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-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
  
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych –  15  głs. „za” , przy  0 „ przeciw”  i  0  głs. „ wstrzymujących się”  
przyjęła niniejsze sprawozdania 
 
Do pkt  10 
 

Podjęcie uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1 
ppkt  1 a 
 
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu  Gminy na 2013 rok  Przewodniczący Rady Waldemar Wło-
dek  poprosił Burmistrza o przedstawienie jakie zmiany do projektu budżetu zostały wprowadzone autopo-
prawką. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok / z miesiąca listopada/  stanowi załącz-
nik  Nr 8  do niniejszego protokółu. 
Autopoprawka  Burmistrza Lewina Brzeskiego stanowi załącznik  Nr  9 do niniejszego protokółu. 
 
Autopoprawkę do projektu budżetu przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, 
że  przekazana  w dniu dzisiejszym autopoprawka do projektu budżetu dotyczy  otrzymanej  w dniu wczo-
rajszym  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu. Autopoprawka  m.in. uwzględnia  
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej   w Uchwale nr 625/2012 Składu Orzekającego 
RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Lewin Brzeski na 2013 rok  stąd  w projekcie  w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:     
1.W celu dostosowania projektu uchwały budżetowej  na 2013 rok do wymogów uchwały proceduralnej Nr 
XLIX/435/2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegó-
łowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu prognozę dochodów ustalono w 
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej( dział, rozdział, paragraf ). 
2.W projekcie uchwały w § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 
,,2.Rozchody Gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek stanowią kwotę 4.319.471 zł zgodnie z załącznikiem 
Nr  4” 
Jednocześnie w załączniku Nr 4 pod nazwą ,, Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok ‘’  wykreśla 
się wiersz  3 o treści  ,, § 955- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )’’. W projekcie 
budżetu wyszczególnione było, że nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę kredytów   i poży-
czek w tej wysokości 4.319.471 zł natomiast RIO wskazuje, że ten zapis tego paragrafu powinien być jeszcze 
uściślony i w tym paragrafie powinien być jeszcze dodany tekst, że rozchody gminy z tytułu spłat kredytów i 
pożyczek jeszcze raz powtórzone wynoszą „tyle i tyle” dlatego też w uchwale , która została przedłożona w 
dniu dzisiejszym , jest w punkcie drugim ten zapis naniesiony. Natomiast , co do tego punktu jeżeli spojrzy-
my na załącznik Nr 4 w sprawie uchwalenia projektu budżetu gminy na 2013r. są tam przychody i rozchody 
z tytułu na rok 2013. Jeden z wierszy dotyczy wolnych środków albo zaciągnięcia kredytów i pożyczek § 955 
jest tam wykazane „o” natomiast RIO powiedziała, że wiersz ten powinien być wykreślony. Dotąd mówiono, 
ze zawsze w uchwale czy w projekcie może być więcej zapisane byle nie mniej. Teraz stoją na stanowisku, 
ponieważ wolnych środków nie wprowadzamy, kredytów i pożyczek nie mamy w planie  na ten moment do 
zaciągnięcia dlatego też ten wiersz powinien być wyrzucony, skreślony pomimo, że jest „O” tego nie powin-
no być. 
3. Zmiana w wydatkach w kwocie  1.772 zł ( uwaga RIO w Opolu -  rezerwa na zarządzanie kryzysowe usta-
lona w zaniżonej wysokości ) 
Zmniejszenia: - wydatki bieżące  o kwotę  1.772 zł 
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1. Dział  750 Administracja publiczna   1.772 zł   rozdział 75023      Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
powiatu)   1.772 zł  w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       1.772 zł.  
W tym przypadku jest to „moja wina” gdyż przy ścinaniu wydatków budżetowych, źle wyliczyła rezerwę, 
która według ustawy o finansach publicznych powinna być obliczona w taki sposób.  
Zwiększenia: - wydatki bieżące  1.772 zł    Dział  758 Różne rozliczenia  1.772 zł  Rozdział  75818    Rezerwy 
ogólne i celowe  1.772 zł  w tym: - rezerwa celowa 1.772 zł w tym: - zarządzanie kryzysowe ( rezerwa)  1.772 
zł     
Dlatego też zmiana ta powoduje zmianę w § 5 , gdzie na zarządzanie kryzysowe w pkt. c była inna kwota 
natomiast po dodaniu kwoty 1.772 zł , rezerwa powinna być w wysokości 73.349 zł.                               
W/w zmiana powoduje konieczność wprowadzenia zmian  zapisu w  § 5 , który otrzymuje brzmienie: 
 ,,§5. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w następujących wielkościach: 

1) rezerwę ogólną w  wysokości  .......................................................................................... 80.000 zł 
2) rezerwę  celową w kwocie łącznej  ................................................................................. 150.322 zł 
    w tym: 
    a) na odprawy emerytalne pracowników oświaty w wysokości ...................................... 17.800 zł, 
    b) na nagrody DEN w wysokości ...................................................................................... 59.173 zł, 
    c) na zarządzanie kryzysowe w wysokości  ........................................................... ………….73.349 zł ‘’ 
 

4.Zmiana w wydatkach   w kwocie 10.000 zł  ( przeniesienie - dotyczy zwiększenia środków na zadanie w 
formie dotacji  na zadanie  pn. ,,Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawny-
mi” Proponujemy zmniejszenie wydatków po stronie opieki społecznej przeznaczonych na Świetlice Tera-
peutyczną na razie o 10.000 zł , natomiast zwiększenie też w tym samym dziale na pomocy społecznej – 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwota 10.000 zł . natomiast między czasie w roku 2013 być może w mie-
siącu marcu lub lutym będziemy zmieniać  dochody wynikające z opłat alkoholowych tak że tą kwotę 10.000 
zł dodamy na Świetlicę  Terapeutyczną żeby te środki zwrócić.  
W/w zmiana powoduje konieczność wprowadzenia zmian  zapisu w  § 8 , który otrzymuje brzmienie : 
,, §8. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 1.466.825 zł, w tym: 

- dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości .................. 1.221.825 zł, 
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości .................................... 245.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6.’’ 
Uwzględniając powyższe zmiany odpowiednim zmianom ulega treść projektu uchwały w sprawie projektu 
budżetu na 2013r. oraz załączniki do tego projektu – załącznik Nr 2 – planowane wydatki budżetowe, za-
łącznik Nr 4 poprzez wykreślenie wiersza pierwszego oraz załącznik Nr 6 – dotacje dla jednostek spoza sek-
tora finansów publicznych.   
 
ppkt 1 b 
 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej do projektu budżetu na 2013 rok. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła  opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu                 
o przedłożonym projekcie  uchwały budżetowej  na 2013r. Regionalna Izba Obrachunkowa  zaopiniowała   z 
zastrzeżeniami przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2013r. Zastrzeżenia te nie  
dotyczą  tych zmian, które wprowadzamy , tylko dochodów majątkowych , które wprowadzamy    w takiej 
wysokości  jak wykazano w projekcie i dotyczą ograniczenia wydatków  bieżących na zadania własne Gminy 
Lewin Brzeski. 
Ponadto poinformowała, ze dotychczas opracowywany projekt budżet, w którym zamieszczane były plany z 
roku poprzedniego na dzień  1 stycznia 2012r. i 30 września 2012r. RIO zarzuca, iż tych informacji w projek-
cie budżetu nie powinno się zamieszczać, powinien być tylko plan na 2013r. Ale  jak mówiono, że można w 
tabelach zamieszczać więcej byle by nie było mniej a informacje te były zamieszczane na wniosek Państwa 
Radnych w celu porównania jak wydatki kształtują się na przestrzeni dwóch lat. Jeżeli będzie sporządzany 
projekt budżetu na 2014r. tych kolumn w części tabelarycznej nie będzie się zamieszczać. 
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Radny Robert Laszuk uważa, że  radni powinni nadal otrzymywać projekt budżetu w wersji jak dotychczas 
natomiast do przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej bez zamieszczonych kolumn. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt budżetu musi zawierać jednakowe dane  zarówno dla Regionalnej Izby 
Obrachunkowej jak i dla Rady Miejskiej. Dodatkowe informacje, które były dotychczas w części tabelarycz-
nej możemy umieścić w objaśnieniach.    
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik  Nr  10 do niniejszego  protokółu. 
 
ppkt  1 c 
     
 Przewodniczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospo-
darczego  o przedstawienie  stanowiska do projektu  budżetu gminy na 2013r. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji  Roz-

woju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie projektu  budżetu gminy na 2013 rok  o 

następującej treści : 

 „ Po  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 05 grudnia 

20112. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz opinii własnej podjętej na posie-

dzeniu w dniu 05 grudnia 2012r. Komisja Rozwoju Gospodarczego na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr 

XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwala-

nia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu obradując na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012r. (w obecności 7 członków – 5 głs. „za” przy 2 

głs. „wstrzymujących się”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2013 rok.  

Pomimo pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2013 Komisja jest głęboko za-

niepokojona ograniczonymi możliwościami finansowymi  w związku z koniecznością wyliczenia wskaźnika 

wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, 

poz. 1240) skutkującym drastycznym ograniczeniem wydatków bieżących gminy w roku 2013. 

W przypadku pozyskania w roku budżetowym dodatkowych środków finansowych Komisja wnosi 

do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przekazanie tych środków w pierwszej kolejności na uzupełnienie środ-

ków w oświacie ( wynagrodzenia) oraz na dofinansowanie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS  w Lewinie 

Brzeskim.” 

Stanowisko stanowi załącznik   Nr 11 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  1 d 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska 
Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu  budżetu gminy  na 2013 r. 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przedstawiła  stanowisko o następującej treści: 
 „ W związku z zapoznaniem się ze stanowiskiem Komisji rozwoju Gospodarczego rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim  z dnia 12 grudnia 2012r. Burmistrz przychyla się do wniosku Komisji  Rozwoju Gospo-
darczego  i będzie przeznaczał wszystkie dodatkowe środki , które się pojawią w pierwszej kolejności  na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie natomiast w drugiej kolejności na  dotację na orga-
nizację sportu masowego „   
Stanowisko stanowi załącznik  Nr  12  do niniejszego protokółu. 
  
ppkt  1 e 
 
Dyskusja  nad wniesionymi poprawkami : 
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Radny Roman Pudło zabierając głos poinformował, że w przypadku głosowania nad  uchwaleniem  budżetu 
na 2013 rok  wstrzyma się od głosu . Dlaczego w budżecie są  takie rzeczy, które należy przegłosować za i to 
bardzo za ale są takie , ze na to wpływu nie mamy  i gmina nie ma że on jest taki a nie inny.  
Jak większość widziała 12 listopada br. były  Premier Jerzy Buzek  otrzymał najwyższy order jaki w Polsce 
jest  wręczany. Osoba ta spowodowała m.in. to, że  przemysłowych. Oddał handel w obce ręce i taki nasza 
Gmina ma niższe dochody  i nie tylko nasza ale wiele gmin w Polsce , jak pamięta samych Cukrowni zlikwi-
dował  ok. 40 , kopalń 28 i innych zakładów człowiek otrzymuje najwyższe odznaczenie  krojąc nasz budżet 
tak to wygląda, dlatego tej polityki nie może popierać. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie ulega wątpliwości, że przepisy jakie nakłada na nas ustawa  
działają w sposób ubezwłasnowolniający gminę , nakładają pewne wskaźniki, które musimy trzymać  w 
związku z tym nie podnosimy planowane zyski, które  są trudne do zrealizowania , za co jesteśmy krytyko-
wani  planując wysokie dochody majątkowe, które musimy wskazać by dopiąć budżet.   
 
Na tym zakończono dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. Pro-
jekt uchwały  uwzględniający autopoprawkę stanowi załącznik Nr  13  do niniejszego protokółu. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –    12  głs. „za” przy  0 głs. „przeciw” i  3 głs.  „wstrzymujących  się” 
podjęła Uchwałę Nr  XXX/225/2012 w powyższej sprawie -  lista  z głosowania imiennego stanowi załącznik   
Nr  14   do niniejszego protokółu. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15  do niniejszego protokółu. 
 
Burmistrz Artur Kotar podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu na 2013 rok , przygotowując 
projekt budżetu  mieliśmy  takie samo odczucie jak Państwo Radni, że jest sytuacja taka jaka jest j pewne 
ubezwłasnowolnienie  gmin i nie tylko naszej  ale w całej Polsce.  Gmina musi jednak funkcjonować                        
i podziękował za poważne podejście do środków gminnych  i też będziemy tych wskazówek, które  Prze-
wodniczący Komisji Rozwoju  Gospodarczego przedstawił  w trakcie roku przestrzegać  oczywiście pod wa-
runkiem, że te środki się pojawią.  
 
ppkt  2 
 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2027, 
Projekt uchwały  stanowi załącznik  Nr 16 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie projektu oraz przedłożonej 
do niego autopoprawki. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia                  
28 grudnia 2012r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2013-2027 informując, że dotyczy ona dwóch zadań, na które podpisaliśmy z Samorządem 
Województwa Opolskiego w czasie od 15 listopada do dnia dzisiejszego umowy na pomoc finansową. 
Pomoc  finansowa  dotyczy zadań inwestycyjnych  - pierwszego  pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczyn-
ku letniego w Lewinie Brzeskim”   i drugiego pn. „Remont i rozbudowa targowiska stałego w Lewinie Brze-
skim” . W momencie składania do Regionalnej Izby Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej  wraz z prognozą długu na lata 2013 – 2027 bo do tego roku mamy zobowiązania 
jeszcze tych umów nie było. Dlatego tez musimy zaktualizować załącznik przedsięwzięć gdyż doszło by do 
takie sytuacji gdzie RIO dopatrzyłaby się, że w 2012 roku zadania na 2014 rok mamy  wprowadzone, nato-
miast w projekcie, który został przedłożony radnym tych przedsięwzięć nie było. Ponadto w uchwale musi-
my poprawić kolumnę dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń . Regionalna Izba Obrachun-
kowa zwróciła uwagę, że na zadaniu  pn. „Budowa hali sportowej przy PSP  w Łosiowie- poprawa bazy spor-
towej dla uczniów poprzez wybudowanie hali sportowej wraz z wyposażeniem” powinniśmy wykazać tylko  
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przedsięwzięciach te kwoty, które są  planowane na rok 2013 i 2014 a nie pokazywać kwot, które były  pla-
nowane uprzednio . Po wprowadzeniu tych korekt, projekt uchwały zostaje przedłożony do przyjęcie. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu. 
 
Projekt uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone autopoprawką  stanowi  załącznik Nr 18 do niniej-
szego protokółu. 
 
Następnie Skarbnik Gminy Urszula  Smolińska  przedstawiła  omawiając  Uchwałę  Nr 626/2012  Składu 
Orzekającego   Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przed-
łożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na lata 2013 – 2027,           
w której  zaopiniowany  został  z zastrzeżeniami  przedłożony projekt  uchwały. Dodała, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w opinii odnosi się do kwoty 2.200.000 zł, którą wpisaliśmy po stronie dochodów majątko-
wych , zwraca uwagę , że dochody majątkowe w roku 2011 i 2012 są  zrealizowane w niższej o wiele wyso-
kości , w stosunku do planu 2013 roku.  Skład  Orzekający zwraca uwagę, że na rok 2013 zaplanowano wy-
datki ogółem na poziomie niższym o kwotę 2.809.551,38 zł  od przewidywanego ich wykonania za rok 2012  
i że w objaśnieniach przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej  nie ustosunkowując się przy 
tym do tego, czy obniżenie  wartości wydatków zaplanowanych na  rok 2013 zapewni gminie realizację za-
dań własnych.  Ale jak tłumaczyliśmy na wszystkich posiedzeniach komisji wydatki  musiały być ścięte do 
takiej wysokości  po to aby ten wskaźnik został spełniony.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr  19 do niniejszego protokółu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie stanowisk Komisji do projektu uchwały : 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte 
na posiedzeniu w dniu 05 grudnia 2012r., które brzmi następująco „ Komisja Rozwoju Gospodarczego rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim po przeanalizowaniu  projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2027 i wysłuchaniu dodatkowych wyja-
śnień Skarbnika Gminy i Zastępcy Burmistrza Lewina Brzeskiego w obecności 5 członków – 5 głs. „za” zaopi-
niowała pozytywnie. 
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko 
jakie podjęła Komisja na posiedzeniu w dniu 05 grudnia 2012r. do niniejszego projektu uchwały a mianowi-
cie „ Komisja  po  zapoznaniu się z  projektem uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finan-
sowej wraz z prognozą kwoty długu na lata  2013-2027 zaopiniowała  pozytywnie    /4 głs. „za”, przy 1 głs. 
„przeciw” i  1 głs. „wstrzymującym się”/.  
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –   11 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  4 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/226/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  22 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   3 

 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  23  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
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Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Przed głosowaniem kierownik Wydz. Ok. Marek Nowak zgłosił autopoprawkę do niniejszego projektu 
uchwały do  § 3 zamiast  „ w roku 2012”  winno być  „ w roku 2013”. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –  14  głs. „za” , przy  1 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/227/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr  24  do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   4  

 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  25  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –   14 głs. „za” , przy  1 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/228/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do niniejszego protokółu.. 
 
ppkt   5  
 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2013, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  27  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  przewodniczący rady Waldemar Włodek 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   XXX/229/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   6  
 

uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie 
Brzeskim,  
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  29 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
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-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek 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   XXX/230/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   7  

 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości położo-

nej w Lewinie Brzeskim - lokalu użytkowego nr A  położonego przy ul. Rynek 3 wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste  udziału w działce nr 535/4 o pow. 0,1322ha,  
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  31  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/231/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  32 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt    8 
 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej 
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski, 
Projekt uchwały  przedłożony na posiedzenia Komisji stanowi załącznik Nr  33  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   nie zajęła stanowiska przychylając się do wniosku Burmistrza Lewina Brze-
skiego  o przesunięcie dyskusji i podjęcie ostatecznej decyzji na  dzisiejszej sesji. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - nie zajęła stanowiska 
 
W zastępstwie Kierownika Wydziału GK Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  przedstawiła autopoprawkę 
do projektu uchwały 
Autopoprawka do projektu uchwały z dnia 27 grudnia 2012r. stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego projek-
tu. 
 
Zapytania  i uwagi : 
 
Radny Piotr Świder zwrócił się z zapytaniem ,czy mamy  rozumieć , że kwota 14 zł jest mnożona przez ilość 
osób w rodzinie i taka stawka będzie obowiązywać. 
 
Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  wyjaśniła, że zmiana stawki dotyczy  tylko gospodarstwa jednooso-
bowego a pozostałe stawki pozostają bez zmian. 
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Radny Piotr Świder zwrócił uwagę, że w przypadku rodziny 2 osobowej  zwiększamy o 14 zł,  a za  trze-
cią osobę tylko 11 zł. a  za czwartą  znowu  13 zł. z czego to wynika? Nie można było równomiernie podwyż-
szać stawek? 
 
 Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  wyjaśniła, że zróżnicowanie stawek wynika z analizy.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, co będzie w sytuacji gdy rodzina wieloosobowa posiadająca 
pojemnik o określonej wielkości wyprodukuje więcej odpadów, na gromadzenie których pojemnik jest za 
mały? 
 
Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  wyjaśniła, że na terenie Gminy będzie Selektywny punkt odbioru od-
padów komunalnych gdzie taka osoba będzie mogła do tego punktu oddać w ramach opłaty.  
 
Radny Stefan Kachel  zwrócił się z zapytaniem  na jakiej podstawie opracowano  analizę, z której wynika, że   
dziecko w Domu Dziecka będzie produkować  20 l odpadów a dziecko mieszkające w rodzinie będzie produ-
kować 60l odpadów?  
 
Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  wyjaśniła, że wytyczne zamieszczone w dokumentacji przekazanej 
radnym, są to średnie wytyczne, które zostały pobrane z Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami, 
są to dane analityczne, średnie ilości i takie średnie ilości zostają przez nas przyjęte. Średnie znaczy, może, 
być mniej, może być więcej wyprodukowanych, dlatego każdy właściciel nieruchomości  będzie musiał do-
stosować ilość pojemników do danej nieruchomości. Dom Dziecka traktowany jest jako nieruchomość nie-
zamieszkała, tak jest sklasyfikowana, więc dyrektor będzie musiał tyle pojemników zabezpieczyć żeby po-
kryć wszystkie wyprodukowane odpady komunalne. 
 
Radny Stefan Kachel poprosił o informacje, czy dokonana była analiza w stosunku do normalnych gospo-
darstw domowych i odnośnie dzieci, jak powiedzmy średnia z domu dziecka, czy była prowadzona analiza 
odnośnie dzieci będących na utrzymaniu w rodzinie ile produkują odpadów ? 
 
Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  odpowiedziała, że nie wie, są  to dane które zostały zaczerpnięte            
z Wojewódzkiego Programu Gospodarki  Odpadami, jest to dokument, który te wszystkie sprawy reguluje 
daje nam wytyczne abyśmy mogli podjąć tego typu zapisy. Podkreśla, że są to średnie ilości. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokółu. 
 
Rada Miejska w obecności 15  radnych  –   12 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  3 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/232/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 36 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   9  

 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  37  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   nie zajęła stanowiska do niniejszego  projektu uchwały 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - nie zajęła stanowiska do niniejszego projektu uchwały. 
 
Inspektor Joanna  Greniuch - Błaszko  przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia              
27 grudnia 2012r. do niniejszego projektu uchwały. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokółu. 
 
Zapytania  i uwagi : 
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Radny Robert Laszuk analizując materiały naszą intencją było tak aby w stawce opłaty od osoby za gospoda-
rowanie tymi odpadami były również zawarte koszty wyposażenia gospodarstw w pojemniki na te odpady .  
w Regulaminie w § 8 w rozdziale III mamy zapis że „właściciele nieruchomości winni wyposażyć nierucho-
mość w odpowiednią ilość pojemników przeznaczonych do zbierania itd. „ Kłóci się to z naszą intencją , 
którą podejmowaliśmy odnośnie uchwalenia stawki  od osoby”. Poprosił o wyjaśnienie. 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że senackie poprawki nie stanowią na dzień dzisiejszy prawa w Polsce ,          
w związku z czym nie możemy tych zmian traktować jako obowiązujące prawo tylko musimy opierać się na 
obowiązującej ustawie. Dlatego też w styczniu przedstawimy dwie uchwały, jedną mówiąca o tym żeby 
ciężar za pojemniki wprowadzić do tej stawki a druga zmieniająca regulamin w tym paragrafie, który o tym 
mówi.  
 
Radny Robert Laszuk przypomniał, że zapis ten budził kontrowersje u zarządców nieruchomości budynków 
wielorodzinnych jak i wspólnot mieszkaniowych. Rozumie , że na dzień dzisiejszy nie muszą się obawiać, że 
będą zobowiązani wyposażać nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. 
 
Burmistrz Artur Kotara dodał, że mając uchwalone uchwały na dzisiejszej sesji będzie można przygotować 
wzory deklaracji czyli wszcząć  cała procedurę do tego żeby jak najszybciej ogłosić przetarg . Uważa, że im 
szybciej ogłoszony zostanie przetarg tym damy szanse na w miarę niską cenę . Powiedzmy, że jeżeli firmy na 
początku roku nie będą miały zleceń to będą maksymalnie schodzić z ceną do tego żeby nie dopłacić do 
usługi. Okres na jaki będziemy ogłaszać przetarg będziemy starali się robić jak najdłuższy z tego względu 
żeby koszt zakupu pojemników, czy  leasing w zależności co firma wymyśli, rozłożyć  na jak najdłuższy okres 
czasu a wtedy może nie trzeba będzie regulować tych stawek, które zostały uchwalone.  
 
Radny Robert Laszuk zgłosił wątpliwości do zapisu w § 14 odnośnie częstotliwości odbierania odpadów se-
gregowanych , chodzi o odpady bidodegradowalne, ponieważ będą podlegać segregacji. Więc w okresie 
zimowym  będzie mniej uciążliwe natomiast jeżeli będą wywożone raz w miesiącu a z pojemników przy 
budynkach wielorodzinnych dwa raz w miesiącu w okresie letnim wszystkie „pozostałości z jedzenia” nie 
wytrzymają próby, będą  „pełzać”. Stworzy to zagrożenie sanitarne. Powinny one być przeniesione do pkt. 1  
 
Inspektor Joanna Greniuch – Błaszko wyjaśniła, że jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu odpadów komunal-
nej jest ona opiniowana przez Sanepid  i to Sanepid  nam narzuca takie częstotliwości dowozu . Nie otrzy-
maliśmy żadnego zarzutu pod tym względem. 
Opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi załącznik Nr 39 do niniejszego proto-
kółu. 
 
Radny Robert Laszuk  nie zgadza się z tym, że Sanepid narzucił nam częstotliwość wywozu, może jedynie 
określić nie rzadziej niż. 
 
Inspektor Joanna Greniuch – Błaszko odpowiedziała, że nie  narzucił ale zaakceptował, nie było żadnych 
uwag do niniejszego regulaminu. 
 
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że my ustalamy regulamin a nie Sanepid dla nas.  
 
Radny Robert Laszuk zapytał, czy w przypadku potrzeby zwiększenia odbioru tych odpadów zostanie 
uwzględnione. 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że przed ogłoszeniem przetargu zastanowimy się , jeżeli uznamy, że trzeba 
częściej wywozić to w określonych warunkach zaznaczymy. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem w sprawie do jakiej kategorii odpadów będą zaliczane odpady 
– świetlówki, jarzeniówki, czy będą zbierane i gdzie? 
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Inspektor Joanna Greniuch – Błaszko wyjaśniła, że będą zbierane jako odpady niebezpieczne i zostaną na 
terenie gminy ustawione do tego odpowiednie pojemniki. 
 
Radny Ludwik Juszczak poprosił o wyjaśnienie dlaczego właściciele ogródków działkowych mają wnosić 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych przez cały rok, skoro korzystają jedynie z ogródków w sezonie ok.  
7 m-cy w ciągu roku.  
 
Inspektor Joanna Greniuch – Błaszko wyjaśniła, że w deklaracji działkowicze będą określać w jakich miesią-
cach odpady będą wytwarzane i tak będą uiszczać opłaty. 
 
Na tym zakończono dyskusję. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego protokółu.  
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  – 15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/233/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 41 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   10  

 
zmian w budżecie, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  42 do niniejszego protokółu. 
 
Projekt uchwały nie był opiniowany na posiedzeniach Komisji jedynie Skarbnik Gminy wspomniała, że przy-
gotowuje propozycje wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że proponuje się dokonanie  przeniesienia  planowanych 
wydatków w wysokości 76.109 zł. poprzez zmniejszenie w: gospodarce  mieszkaniowej ( umowa z ZMK- 
35.000 zł ), oświacie  i wychowaniu  ( szkoły podstawowe- 6.910 zł, gimnazja 3.900 zł, BOF- 1.000 zł ), po-
mocy społecznej ( Świetlica Terapeutyczna – 700 zł ,OPS- 15.000 zł, wkład własny w zakresie projektu reali-
zowanego z  POKL - 4.949 zł ), na  świetlice szkolnych –  ( 5.550 zł) oraz oczyszczania miast i wsi ( akcja Zima- 
3.100 zł ). Zmniejszenia planuje się przeznaczyć na: remonty dróg ( 10.000 zł ),wydatki bieżące w  admini-
stracji ( 8.000 zł ),odsetki od kredytów i pożyczek ( 43.400 zł ),wydatki bieżące w szkołach ( 1.450 zł ), wy-
datki bieżące i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach ( 13.259 zł ). 
          
Zapytania  i uwagi :nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  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   XXX/234/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 43 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   11  

 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata  2012 – 2027, 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  44  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji :  Komisje nie opiniowały projektu uchwały. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
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Rada Miejska w obecności  15   radnych  –  15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/235/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  45 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   12  

 
ustalenia zasad udzielania i określania rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycie-
lom  pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin 
Brzeski, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  46  do niniejszego protokółu. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji.  
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  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   XXX/236/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 47  do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   13  

 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy  Lewin Brzeski  do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś 
Historyczna” działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin Brzeski, Skar-
bimierz, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  48 do niniejszego protokółu. 
 
Projekt był przedstawiany i omawiany na posiedzeniach Komisji.  
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/237/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr  49  do niniejszego protokółu. 
 
ppkt   14  

 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierża-

wiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  50  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jed-
nolitego,   
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-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego,   
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemara Włodek 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   XXX/238/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr  51 do niniejszego protokółu.. 
 
ppkt   15  

 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego  i za 
warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  a także 
stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasa-
dy przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  52  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/239/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 53  do niniejszego protokółu.. 
 
ppkt   16  

 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rze-

czową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań 
własnych gminy, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  54  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/240/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 55 do niniejszego protokółu.. 
 
ppkt   17 

 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego      

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  56  do niniejszego protokółu. 
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Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi :nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/ 241/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  57 do niniejszego protokółu.. 
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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  58  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono.  
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/242/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 59  do niniejszego protokółu.. 
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ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  60  do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 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   XXX/243/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 61 do niniejszego protokółu. 
 
 
 
 



 

 

18 
Do pkt  11 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antonii Rak  poinformował, ze w dniu 17 grudnia 2012r. na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej  przeprowadzono postępowanie wyjaśniające zarzuty podniesione w skardze złożonej 
przez mieszkańca Lewina Brzeskiego na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. karygodnych  
warunków mieszkaniowych. Skargę złożył  p. Tadeusza Korzępa na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego 
dotycząca „karygodnych warunków mieszkaniowych” wpłynęła do Wojewody Opolskiego dnia 5 listopada 
2012r. Pismem z dnia 8 listopada 2012r. Wojewoda Opolski ( wpłynęła do tut. Urzędu dn. 13.11.2012r.) 
przesłał do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Radzie Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim na podstawie § 1 ust.3 uchwały  Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie obiegu dokumentów związanych z rozpatrywaniem i zała-
twianiem skarg i wniosków, co do których właściwym organem jest Rada Miejska przekazał Komisji Rewi-
zyjnej do rozpatrzenia zasadność zarzutu zawartego w skardze. Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożo-
nych wyjaśnień Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego ustaliła, że Pan Tadeusz Korzępa otrzymał lokal za-
stępczy ( pomieszczenie tymczasowe składające się z odrębnie użytkowanego pokoju, wspólnie użytkowa-
nych pomieszczeń kuchni, łazienki i korytarza) w budynku przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim w związku 
z nakazem ( wyrokiem Sadu Rejonowego w Brzegu Wydział I Cywilny) opróżnienia lokalu mieszkalnego z 
uwagi na zadłużenie czynszowe.  
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego Burmistrz zaspokoił potrzeby mieszkaniowe odpowiadające wymogom tymcza-
sowego pomieszczenia. Od czasu zasiedlenia powyższego lokalu przez Pana Tadeusza  Korzępa wpływały 
skargi do Zarządcy lokalu, Urzędu Miejskiego i Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim dot. w szczególności 
panującego bałaganu i nieporządku oraz zagrożenia pożarowego w częściach wspólnych. W świetle powyż-
szych ustaleń Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działaniach Burmistrza Lewina Brzeskiego uzna-
jąc skargę za bezzasadną. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego  a następnie poddał pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 62 do niniejszego protokółu. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –   15 głs. „za” , przy  0 głs. „przeciw” i  0 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr   XXX/244/2012  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 63 do niniejszego protokółu. 
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Odpowiedzi na interpelacje : 
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone na dzisiejszej sesji  interpelacje i wnioski przez : 

1) Radnego Stefana Kachel – wystąpimy do Firmy SKANSKA , jeżeli to nie za skutkuje zastanowimy się 
jak w inny sposób rozwiązać sprawę śliskości na tym mostku, 

2) Radnego Romana Pudło 
 –  projekt budowlany ul. Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim jest przygotowany ale na dzień dzisiejszy 
nie mamy środków finansowych na realizację tego zadania, nieprawdą jest że jest to jedyna droga 
w gminie o takim stanie. Takich dróg mamy dużo więcej, wszystkie chcielibyśmy wybudować nowe,  
- dodatkowo poinformował, że zostało wydane zlecenie na budowę nagrobka dla spadkodawcy. 

 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na po-
przednich sesjach opracowany według stanu na dzień 27 grudnia 2012r. 
Informacja stanowi załącznik  Nr 64  do niniejszego protokółu. 
 



 

 

19 
Do pkt  13  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek na wstępie poinformował o wyborze Przewodniczącego Samorzą-
du Mieszkańców miasta Lewin Brzeski , którym został wybrany P. Andrzej Grabny, jak również wybrano 
nowy skład Zarządu i Rady Samorządu Mieszkańców Miasta. Następnie nawiązał do przekazanego przez  
Sekretarza Gminy Barbarę Chyża projektu Statutu Gminy z wprowadzonymi poprawkami przez Komisję 
Statutowa i oraz zmiany naniesione przez  Radcę Prawnego. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża  poprosiła  o zgłoszenia ewentualnych uwag bądź  propozycji zmian do pro-
jektu  , które będą omawiane na posiedzeniach stałych Komisji Rady. Uchwalenie statutu planowane jest po 
zaopiniowaniu przez Komisje Rady Miejskiej na  najbliższej planowanej sesji w 2013 roku.  
 
Przewodniczący  Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z zapytaniem  czy Protokół  z 
przeprowadzonej kontroli przedstawi na dzisiejszej sesji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rad poinformował, że protokół z przeprowadzonej kontroli 
przedstawi na najbliższej planowanej sesji Rady Miejskiej.  
 
Radny Stefan Kachel zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady aby następne sesje,  których czas obrad 
przewidywany jest dłużej niż 3 godziny odbywały się wcześniej a nie o godzi 1400  i  były przewidziane prze-
rwy w obradach.  
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    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 1625  zamknął 
obrady  XXX  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Będkowska 
 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

         Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


