
 

  PROTOKÓŁ  NR  XXXIII/2013 
 

z   XXXIII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej  w dniu  28 marca  2013 r. w sali  narad Urzędu 
Miejskiego  w  Lewinie Brzeskim. 
 
          
          Otwierając obrady  XXXIII  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  oraz wyborców biorących udział w obradach w osobie P. Michała Matkowskiego  
stwierdził, iż zgodnie z listą obecności  w sesji uczestniczy  13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15  radnych stanowi quorum 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                 
26 marca 2013r.,który  następnie odczytał. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego protokółu. 
 
Zgodnie z 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) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wraz z prognozą kwoty długu na lata 
2013 – 2027. 

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Zapytań i uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Do pkt 4 
  
 Interpelacje  i zapytania radnych. 
 
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa  prezentując  zdjęcia z monitora komputera  zgłosił, że  na drodze  polnej  
przebiegającej od drogi powiatowej Strzelniki –Zwanowice  do pól doświadczalnych OODR  już od roku  
odkryta  jest studzienka  kanalizacji sanitarnej , pomimo zgłoszeń przez Sołtysa do tej pory nie zostało za-
bezpieczona.  
 
Innych interpelacji i wniosków nie zgłoszono. 
 
Do pkt  5  
 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 

ppkt   1 
 
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wraz z prognozą kwoty długu na lata 

2013 – 2027. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała,  tak jak w uzasadnieniu do projektu uchwały , że zgod-
nie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją  ustawy budżetowej 
jednostki  samorządu terytorialnego do końca marca mają obowiązek podjąć nową uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej  w przypadku gminy Lewin Brzeski na lata 2013 – 2027 ponieważ  do tego  
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roku mamy zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Ta uchwała się nie zmienia tylko jest bardziej 
rozbudowana szczegółowość w zakresie, dochodów,  wydatków , dochodów bieżących i majątkowych a 
także wydatków bieżących i majątkowych . Nic się nie zmieniło tylko szczegółowość jest o wiele większa . 
Na przykład  kolumna pierwsza  jest rozbudowana  na – podatki od osób fizycznych, podatki od osób praw-
nych itd.  Ogólne kwoty, które mamy  wprowadzone  do  budżetu  nie zmieniają się natomiast szczegóło-
wość jest jeszcze większa. Arkusz kalkulacyjny jest wysyłany do wszystkich jednostek samorządu terytorial-
nego i musimy na tym wzorze sporządzać prognozę finansową.  
 
Zapytania i uwagi : 
 
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest data 2013 – 2027 natomiast w załączni-
kach prognoza jest wykazana do roku 2025. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że na ostatniej stronie nie zostały wydrukowane lata stąd  
brak zapisu dwóch lat. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, co ma na celu takie uszczegółowienie 
przez ustawodawcę? 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że Ministerstwo Finansów chce zobaczyć jak kształtują się 
dochody w poszczególnych jednostkach a więc na jakim poziomie mamy zaplanowane wydatki bieżące, czy 
dochody bieżące poszczególnych grup, rodzajów dochodów, wydatków. I jakie będą wpływy do budżetu.  
 
Radny Robert Laszuk zapytał, czy tylko w tym celu została zwołana dzisiejsza sesja? 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że mamy obowiązek według art.37 ust.1 wspomnianej wcze-
śniej ustawy jako jednostka  samorządu terytorialnego dostosować do końca marca uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej. Mieliśmy nadzieje, że RIO przychyli się do prośby o zmianę terminu na kwiecień, 
jednak nie wyrazili zgody dlatego ta sesja została zwołana.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem  odnośnie objaśnienia czy wzrost dochodów przyjęty 1%  od-
powiada kwocie 200 tys. zł ? 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że nie. Wpisane w objaśnieniach jest, iż dochody zostały 
podwyższone o 200 tys. zł , biorąc pod uwagę poszczególne kategorie dochodów, czy wydatków muszą one 
dać  tą zbiorczą wartość.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem w sprawie zagospodarowania terenów  sportowych w Skoro-
goszczy, czy ma rozumieć, że będzie mniej środków?  
 
Skarbnik Gminy  Urszula Smolińska wyjaśniła, że w tym roku otrzymamy zwrot środków z PROW na realiza-
cje tej inwestycji i jest to zaplanowane w budżecie po stronie dochodów majątkowych na ten rok. 
 
Radny Roman Pudło zadał kolejne pytanie, kiedy się to zmieni i na ile? 
 
Radny Robert Laszuk powiedział, że przy każdorazowo pozyskanych środkach będą następowały zmiany.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  12  głs. „za” przy  0 głs. „przeciw” i  1 głs. „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XXXIII/261/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu. 
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Do pkt  6    
 
 Odpowiedzi na interpelacje  zgłoszone na  poprzednich  sesjach. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że zgłoszone  wnioski i interpelacje są  w trakcie 
realizacji , szczegółowa informacja zostanie podana na planowanej sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 
br. Czy są  uwagi do realizacji wniosków? 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do realizacji wniosków. 
 
Do pkt  7    
 
Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że wpłynęło do Rady Miejskiej  pismo Pana Micha-
ła Matkowskiego, który obecny jest na dzisiejszej sesji a w którym porusza kilka problemów dotyczących 
m.in. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. W piśmie tym zwraca się o przedsta-
wienie czy niektóre aspekty tej ustawy  mające realizację na terenie gminy, czy są zgodne z konstytucją i jak 
je należy rozumieć. Czy Radni są za odczytaniem pisma? I czy temat te poruszać na obecnej sesji ,czy na 
kolejne zwołanej w trybie zwyczajnym? 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że niniejsza ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego     
i po orzeczeniu  dowiemy się, że zapisy ustawy zgodne są z Konstytucją. Minister Ochrony Środowiska jest 
bardzo zdziwiony, że tak dobra ustawa została zaskarżona. Osobiście nie zgadza się z zapisami tej ustawy 
bo nie jest ani logiczna, ani merytoryczna, bo to co Rząd  sobie wymyślił  zrzuca na nas na gminę po to oby-
śmy tu na dole kłócili się o to. Może wymienić kilka aspektów ustawy, według których można stwierdzić że 
jest to największy knot legislacyjny jaki Parlament uchwalił. Ustawa była poprawiana jeszcze 23 stycznia 
przez Senat i nadal jest nie do przyjęcia, więc trzeba poczekać co zrobi Trybunał Konstytucyjny , czy uzna ją 
za zgodną z Konstytucją , czy nie, bo my do tego nie jesteśmy władni . 
 
P. Michał  Makowski  zabierając głos powiedział, że Jego interesuje taka rzecz, że jako zwykły   „śmiertel-
nik” nie interesuje władzy miejskiej , jest już 55 lat pod władzą  i chciałby wiedzieć  jakie działania są po-
dejmowane.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że została przygotowana już odpowiedź na zapy-
tania P. Michała Matkowskiego, przygotujemy odpowiedź gdyż nie ma sensu aby na forum dzisiejszej sesji 
zwoływanej dla potrzeb podjęcia  bardzo ważnej uchwały . Otrzyma Pan odpowiedź sporządzoną przez 
Radcę Prawnego i po zapoznaniu się, jeżeli nadal będzie Pan uważał, że jeszcze jest temat nie wyczerpany  
to proponuje wówczas ponownie zwrócenie się do  Rady Miejskiej . Wątpliwości ma każdy z nas i ma pra-
wo  je mieć, nasuwają się one jak najbardziej do tej ustawy do tego co nas czeka , jest to jedna duża nie-
wiadoma  z kilkoma punktami, które w tej chwili już wiemy jak czynić. Natomiast  dalej ewoluuje temat, to 
co powiedział radny Robert Laszuk, że ustawa jest jeszcze ciągle zmieniana i nie wiadomo co z tego wyjdzie 
a w okresie od poprzedniej sesji wpłynęło to pismo. Jako Rada nie mamy takiego prawa aby interpretować 
czy zmieniać zapisy ustawy. 
 
Radny Ludwik Juszczak  zgłosił propozycję aby pismo przesłać drogą  e-mail w celu zapoznania się przed 
podjęciem jakiejkolwiek dyskusji, czy sformułowaniem odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek powiedział, że nie ma problemu pismo zostanie przesłane Rad-
nym drogą e-mail . Zgodnie z procedurą rozpoczęliśmy od tego, że poprosił Burmistrza jako osobę sprawu-
jąca władzę wykonawczą w Gminie, żeby udzieliła odpowiedzi  przy pomocy Radcy Prawnego, odpowiedź 
została przygotowana a Państwo Radni jako adresaci pisma zapoznacie się i przedstawicie swoją interpre-
tacje.  
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Pan Michał Matkowski  w swojej wypowiedzi poruszał temat niezgodności ustaw z Konstytucją podając 
przykłady np. ogródków działkowych. Jako Rada Miejska może zaskarżyć ustawę choćby śmieciową.  
 
Radny Stefan Kachel podziękował za usunięcie drzew. 
 
Skarbnik  Gminy  Urszula Smolińska stwierdziła, że po sprawdzeniu zgłoszonej uwagi przez Radnego Stefa-
na Kachel  faktycznie wieloletnia prognoza finansowa   ma być na lata 2013 – 2025 gdyż z tabeli wypadają 
gwarancje, które zostały udzielone dla  PWiK w Brzegu  była ona do roku 2027, natomiast spłatę kredytów i 
pożyczek mamy do roku 2025. Zarówno w projekcie uchwały jak i w załącznikach tabelarycznych prognoza 
kwoty długu ma być na lata 2013 – 2025. Stąd zgłasza wniosek w imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego o 
podjęcie uchwały z poprawką  dotyczącą  zmiany lat w prognozie kwoty długu na 2013 – 2025.   
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował aby niniejszy projekt uchwały wprowadzić. 
 
Radny Ludwik Juszczak zapytał dlaczego wracamy do tematu, który został zakończony? 
 
Skarbnik Gminy ponownie wyjaśniła, że wprowadzenie zmiany wiąże się z tym, że w podjętej uchwale w 
dniu dzisiejszym został wykryty błąd w treści dotyczący określenia lat  prognozy długu, ma być na lata 2013 
– 2025 a omyłka wynikła z faktu, że przed tym zestawieniem ujmowało się gwarancje dla PWiK w Brzegu  
do roku 2027 natomiast kwotę zobowiązać z tytułu kredytów i pożyczek mamy do roku  2025 z tego wzglę-
du, że w nowych tabelach nie ujmuje się gwarancji  to powinno być na lata 2013 – 2025.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do zebranych, kto jest za tym aby przyjąć wniosek 
Burmistrza o podjęcie uchwały z poprawką? 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy załączone tabele ulegną zmianie? 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że nie  ulegną  zmianie, są  opracowane prawidłowo.  
 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2025. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych -  13 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” pod-
jęto uchwałę. 
 Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt. 8 
 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar  Włodek  o godz. 1439  zamknął 
obrady   XXXIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Będkowska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

          Piotr Barszcz      Waldemar  Włodek 
 
 
 


